
GUIA COMPLETO

Entre em 2021 com força total

COMO
POTENCIALIZAR
SUAS VENDAS
B2B COM SFA



INTRODUÇÃO
O Sistema Impacto tem um aplicativo para dispositíveis móveis voltado so-
mente para vendas. Esse aplicativo é o Sales Force Automation (SFA) em 
português Automação da Força de Vendas. Nesse guia vamos te mostrar 
tudo que esse aplicativo pode fazer para você efetivar mais vendas no 
B2B.

Então vamos lá?



FORÇA
NESSAS

O SFA é uma ferramenta poderosa 
para vendedores externos. Pois ele 
potencializa as vendas, encurtando 
a jornada de compra, facilitando as 
suas negociações no momento da 
visita no cliente.

Mas o que exatamente 
esse app faz?

VENDAS

Para o vendedor: aumenta a produtividade 
e otimaza o tempo;

Para o cliente: a experiência de compra fica 
mais fácil e agil;  



Contato do cliente

Agendamento de visita 

Dentro do aplicativo, você pode salvar 
informações dos seus clientes atuais e dos
futuros clientes. Essas informações podem ser: 
Nome, Telefone, E-mail e Endereço. 

Você pode organizar e agendar suas visitas 
dentro aplicativo, onde seu gerente ou 
supervisor podem ver quem e onde será sua 
visita. Dessa maneira, você e seu gerente pode 
planejar o que oferecer na hora da negociação. 



Roteiro de rota

Mensagens e Lembretes 

Tendo várias visitas por dia, ter um 
bom planejamento de rota pode 
fazer você ter um ótimo 
aproveitamento do seu tempo. 
Com os endereços salvos dentro 
do app, você pode fazer isso sem 
dificuldade nenhuma, 
economizando tempo no trânsito 
e gasolina. 

Você pode mandar e receber mensagens da equipe interna ou 
deixar um lembrete compartilhado para que não esquecer de 
nada na hora da negociação. 



Catalogo de produtos

Venda

Todos os produtos com fotos, descrição e 
preço dentro do aplicativo, pronto para ser 
adicionado para venda.  

Na visita com cliente, você apresenta os 
produtos com preços e pode adicionar 
no pedido com quantidade que quiser. 
Ainda pode adicionar condições e forma 
de pagamentos, além do descontos. 



Pedido e Consultas de Vendas

Integração com Sistema Impacto

 Todos os pedidos realizados ficam armazenado no histórico do 
app. Além disso, você pode consultar todas as vendas
feitas por período.   

Com o orçamento pronto, você envia para o seu 
gerente, pelo app mesmo, e ele recebe através do 
Sistema Impacto, se aprovado, como está 
integrado com o sistema, é só seguir com o 
processo normal . Você só entra em contato com 
cliente para dizer que o pedido está em 
andamento.  



3 MOTIVOS PARA VOCÊ USAR O SFA EM 2021

1

2

3

Experiência
do cliente

Escritório no 
seu celular

Vendedor bom, 
é vendedor 
preparado

Para você e seu cliente, agilidade no
atendimento faz toda diferença. Você 
encurta a jornada de compra, fecha o 
negócio mais rápido e economiza o
tempo do seu cliente. 
 

Com todas as informações 
necessárias e integrado com
Sistema Impacto, sua produtivi-
dade e tempo é otimizado.
Resultado: suas vendas aumentam!

Você terá todas as informações do pro-
duto dentro do app, condições de paga-
mento, descontos máximos que pode dar. 
Tudo que seu cliente precisar, você terá 
dentro do seu celular. 



GOSTOU?

O Sale Force Automation (SFA) é um app de força de vendas incrível e por 
ser integrada com o Sistema Impacto seu atendimento se torna muito 

mais simples, rápido e eficiente. 

Então entre em contato com a gente e saiba como baixar e integrar nos
celulares dos seus vendedores:

Whatsapp: (11) 97606-9387
E-mail: contato@trssistemas.com.br

@trssistemascomerciais


