Boletim de Evolução - Março/2021
Confira as novidades lançadas em março de 2021 nas soluções da Máxima para simplificar o seu trabalho. Veja abaixo!

maxPedido
Novos filtros de pesquisa de produtos
Adicionamos novas opções de filtros avançados de produtos: Categoria, Subcategoria e Marca de Produtos.

Validação do desconto máximo da campanha de desconto por quantidade
Foi desenvolvida a validação do desconto máximo cadastrado para a coluna de preço 1 da rotina 201 do WinThor no desconto por quantidade.
Quando o vendedor for realizar a venda, utilizando o plano de pagamento com a coluna de preço 1 configurada,será validado o desconto máximo
cadastrado no desconto por quantidade.

Filtro de fornecedor na histórico de pedido
Para facilitar a consulta de quais pedidos foram vendidos com produtos de fornecedores específicos, desenvolvemos o filtro por Fornecedor na
consulta de histórico de pedidos.

Pedido de Venda
Turno de Entrega no Pedido
Agora o vendedor pode selecionar no momento de criação do pedido o turno de entrega para aquele pedido.

Permissão para duplicar Campanha Progressiva
Agora os supervisores podem duplicar uma campanha progressiva já existente, ganhando agilidade nos cadastros de campanhas.

Filtro na apuração da Campanha Progressiva
Para auxiliar o supervisor de vendas que precisa apurar a campanha progressiva, desenvolvemos o filtro para o usuário conseguir selecionar qual
campanha ele quer apurar.

maxFarma
Legenda na listagem de clientes
Para auxiliar o vendedor que precisa identificar o significado da cor na descrição do nome do cliente, desenvolvemos a opção de destacar todas as
cores nas legendas.

Alterar cor da legenda de produto com promoção
Visualize os produtos com promoção com uma cor diferente na descrição para facilitar a identificação.

Totalizador de venda por marca

Para o vendedor que precisa visualizar o total vendido por cada marca de produto, desenvolvemos o recurso visual na aba totais do aplicativo.

maxGestão
No Painel de Auditoria, foi incluída a coluna de percentual de positivados fora da carteira sobre o total de positivados dentro e fora da
carteira de clientes.
Incluída a coluna de Observação de Pedidos quando o vendedor inserir alguma observação na confecção dos pedidos.
Incluída a coluna de Posição de Pedidos para direcionar para o Google Maps, mostrando a localização em que foi confeccionado o pedido.
No relatório e espelho de rotas, foram incluídas as informações de endereço do cliente, observação do pedido, quando houver, as colunas
de clientes agendados e a coluna informando se o pedido foi feito dentro ou fora do ponto de venda.

maxGestão Plus
Incluída a opção para retirar os clientes bloqueados da lista de clientes disponíveis para roteirização.
Acrescentado um novo relatório de cliente com roteiro detalhado, informando sobre o roteiro planejado com as informações de média de
pedidos por mês e se o cliente está inadimplente ou não.
Novo relatório de roteiro por cidade, mostrando o planejamento de roteiro por cidades.

maxPromotor
Ajuste da resolução das fotos nos eventos das tarefas e pesquisas
O sistema foi adequado às fotos tiradas de aparelhos que possuem uma tecnologia mais nova, como opção Full HD Ultra, mantendo a imagem no
formato em que foi capturada, sem distorção.

Horas de deslocamento no relatório de visitados x não visitados
Nova opção no relatório de visitados x não visitados com o totalizador de horário de almoço desmembrado do deslocamento. Isso facilita a análise do
período em que realmente o promotor está em trabalho, diferenciando do horário de almoço e do deslocamento.

Inclusão do campo fornecedor no relatório de pesquisado
No relatório de pesquisado analítico, foi incluído o campo de Fornecedor na mesma linha do item avaliado (produto), de acordo com o fornecedor
informado no cadastro do item avaliado. Isso ajuda na análise dos relatórios e dos itens que estão sendo pesquisados.

Máxima Update

Veja todas as apresentações feitas pelos nossos especialistas sobre as melhorias lançadas nos últimos bimestres.
Acesse aqui

Roadmap de Evolução
Acompanhe todas as melhorias que estão sendo desenvolvidas agora para as soluções que você
usa acessando o nosso roadmap no link abaixo!
https://trello.com/b/aDldDAZd/roadmap

