
i9 DESENVOLVIMENTO DE 

TECNOLOGIA. 

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA  

PARA O SEU NEGOCIO. 
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CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
WEB, APP, SISTEMAS E 
IMPLEMENTAÇÕES. 

i9  Vendas e Entregas. 



A i9 acredita que para uma empresa ter 
sucesso na sua organização, é necessario 
apoiar-se em três pilares fundamentais.  

Processos Sistema Pessoas 
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i9  Vendas e Entregas. 

 

Sistema de Gestão  - i9Transporte 

O i9vendas e entregas é um produto inovador cujo 

objetivo é auxiliar as empresas que trabalham com 

comercio e entregas obter mais sucesso em seu 

processo interno e  

 O sistema é independente porém pode integrar com 

outros sistema. 

Nele é possível gerenciar o financeiro, vendas, 

estoque, monitorar todas equipes, aferir  erros no 

processo interno e externo através de relatórios e 

do painel de acompanhamento totalmente 

personalizado. 

Para o setor de entregas, através App é ilustrado a 

localização de cada entregador e é possível  orienta-

lo até o local de entrega enviando a localização ou 

buscando pelo endereço. 

 Além de gerenciar e auxiliar nas entregas o app tem 

uma frente totalmente personalizada para o seu 

cliente receber propagandas  promocionais, realizar 

compras pelo app, acompanhar em tempo real onde e 

quanto tempo levará para sua encomenda chegar, 

além de avaliar os serviços.  

 

 

Comodidade para quem? 

 

Clientes 

Gerente 

 

 

Sistema de Gestão para quem? 

 

Gerencia.; 

Vendedor(a); 

Entregador(a);  

Caixa; 

Outros. 

 

IMPORTANTE SABER! 

 

▪ Disponível em android, iOS e via web 

▪ Faz comunicação e integração com seu sistema 
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▪ Ponto digital GPS; 

▪ Entregas de pacotes; 

▪ Mapa de orientação de entrega; 

▪ Relatório diário de entregas; 

▪ Deixar observações; 

▪ Outros. 
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Confira as ferramentas já 

disponíveis para configuração 

da equipe de entrega. 

 

▪ Balcão  de Vendas . 

▪ Histórico de venda .  

▪ Localizar entregador; 

▪ Deixar observações; 

▪ Outros. 

 

Confira as ferramentas já 

disponíveis para configuração 

da equipe de vendas. 



▪ Cadastro; 

▪ Compras  debito e credito; 

▪ Localizar entregador; 

▪ Avaliação de Entrega; 

▪ Recebimento de Promoções; 

▪ Histórico de compras; 

▪ Outros. 
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Confira as ferramentas já 

disponíveis para configuração 

do App para Clientes. 

Confira as ferramentas já 

disponíveis para configuração 

da equipe de Caixa. 

▪ Confirmação de pagamento; 

▪ Despache de produtos  

▪ Localização de Entregador 

▪ Mapa de orientação de entrega; 

▪ Relatório diário de entregas; 

▪ Acesso ao sistema 

▪ Deixar observações; 

▪ Outros. 

 



Beneficios 

Entre em contato e solicite uma demontração. É gratis!  

PARA EMPRESA 
 

 A utilização de sistema e processos na sua empresa para acompanhar os índices 

de produtividade torna a tarefa mais isenta e diminui as chances de erro no 

trabalho. Nosso sistema permitem registrar diferentes processos e ações 

utilizando ferramentas inteligentes  e, ao final, medir a eficiência deles, através 

do cruzamento de vários indicadores facilitarão a análise e a tomada de decisão 

na correção de erro de processo. Além de se destacar frente as concorrentes 

colocando mais um canal de venda para o seu negocio. 

 

PARA O CLIENTE 
 

 É a utilização de tecnologia que facilitará o acesso à compra  de maneira pratica, 

fácil e segura.   

 



“ Aquilo que não se pode 
medir, não se pode 
melhorar” 
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End: AV- Miguel Sutil  N- 2.839 Edificio Miguel 

Sutil Sala 06    

Tel: 65 9 9953 9616  

 E-mail: 

comercial@i9desenvolvimento.com.br   
 

Mais informações acesse: 
www.i9desenvolvimento.com.br           

Entre em contato e solicite uma demo. 


