


Nosso negócio é facilitar 
a gestão do seu.



Muito prazer! 
Somos a Salescope.

Um software de 
Business Intelligence 
descomplicado.

Estamos aqui para ajudar você na gestão de dados 
e informações comerciais de sua empresa. 



Falou “análise de dados”?  
Está no lugar certo.
Com o software Salescope você analisa, mapeia e 
personaliza seus dados e informações de vendas 
em relatórios, gráficos, dashboards e mapas.

Respostas rápidas para perguntas frequentes na 
sua rotina de gestor em apenas poucos cliques.

O Salescope permite você integrar qualquer ERP do 
mercado, de forma rápida, segura e sem custos adicionais.

Integração com o 
Google Street View



Data Analytics
Um software de Business Intelligence descomplicado e preciso, que possibilita, em poucos cliques, acesso a informações 

de vendas completas, cruzamento de dados do seu ERP para elaboração instantânea de mapas e relatórios.

O Salescope conta com diversos de módulos, divididos em 6 categorias:

Resumo do dia

KPIs relevantes Mapa de calor Histórico e KPI's Avaliação Evolução das vendas Atividade atual da carteira

Gráficos e listas Mapa de atividades Totais de vendas Curva ABC Evolução detalhada Histórico de atividades

Filtros disponíveis Mapa de representantes Tabela dinâmica

Vendas em cascata

Ranking

Objetivo de vendas

Comparação de períodos Abertura de clientes

Dashboard de carteiraSeleção de períodos Mapa de curva ABC

Desempenho Evolução Atividade de CarteiraAnáliseMapas



Resumo do dia
Um dashboard em tempo real de tudo que 
acontece com suas vendas. Um painel 
desenvolvido com a expertise de uma empresa que 
oferece soluções empresariais há mais de 25 anos.

Clientes abertos ou perdidos Ranking de vendedores

Percentual de crescimento 
de vendas

Previsão de vendas do 
mês utilizando IA

Maiores pedidos recentes



Mapas
Visualize suas informações comerciais em 
mapas interativos e com cruzamentos de dados.

Use os mais de 30 tipos de filtros 
disponíveis para personalizar sua análise.

#NaPratica
Mapa de Atividades

Mapa de Calor

Identifique clientes novos, ativos ou 

perdidos.

Onde estão concentradas suas vendas?

Mapa de Curva ABC

Mapa de Representantes

Identifique seus maiores clientes geograficamente.

Desempenho e demarcação da sua equipe de vendas.



Análise
Tenha uma visão analítica e 
detalhada de suas vendas. 
Cruze informações para uma 
decisão mais assertiva.

Histórico e KPI's

Totais de vendas

Tabela dinâmica

Vendas em cascata

Organize suas análises com mais de 
40 elementos de vendas.  

#NaPratica



Desempenho
Como está a saúde do seu negócio?

Avaliação Ranking

Curva ABC Objetivo de vendas
O Integrador Salescope funciona 

com qualquer ERP disponível.

#NaPratica



Evolução
Descubra onde suas vendas estão 
crescendo ou em queda, com 
gráficos e relatórios fáceis de utilizar.

Evolução das vendas

Evolução detalhada

Comparação de períodos
Com Salescope Cloud você acessa e compartilha 

suas análises mesmo em home office.  

#NaPratica



Atividade de Carteira
Descubra a movimentação de sua carteira, 
desde a abertura à perda de clientes.

Atividade atual da carteira

Histórico de atividades

Abertura de clientes

Dashboard de carteira
Defina a atividade de seus clientes como "Ativos", "Novos", 

"Recuperados", "Quase inativos" ou "Inativos".

#NaPratica



Descomplique. Baixe nosso software.

Experimente Grátis

Comece hoje a mudar a forma com que você analisa e gerencia sua carteira comercial.

*A versão de demonstração gratuita utiliza dados fictícios em nosso banco de dados, apenas com a finalidade de ilustrar e 
facilitar sua compreensão sobre os recursos e funcionalidade do software.



Quem prova, aprova.
Conheça os gestores que já usam o Salescope.

"O Salescope se tornou uma importante 

ferramenta para o meu departamento e produto, 

facilitando a visualização das operações 

regionais e análise da rentabilidade de cada um 

dos artigos. Uma ferramenta indispensável para 

o acompanhamento do desempenho das 

vendas, completa e fácil de usar."

Alberto Hakin Eduardo R. Machado Keliany B. Bahiense
MKT e P&D na Camesa Gerente de vendas na Metávila Gerente de TI e Admin na Litoral 

"Os módulos do Salescope são incrivelmente 

desenvolvidos para a gestão de vendas. 

Excelente ferramenta que possibilita não só a 

obtenção de informações rápidas e precisas, 

mas também o cruzamento de resultados os 

quais não são oferecidos por nenhum outro 

sistema de gestão empresarial."

"Os resultados obtidos para a administração de 

vendas foram incríveis. Agilidade e facilidade na 

obtenção das análises das vendas, que se 

tornaram muito mais transparentes e objetivas, 

facilitando também as decisões por parte da 

diretoria e a elaboração de estratégias que 

determinam o sucesso dos resultados 

alcançados."



A peça que faltava no seu negócio

Primeiros 30 dias grátis

Geocalizações diárias

Atualização de venda diária

Sem taxa de implantação

20

Não

Não

Cancelamento sem carência

Instalação em até 3 usuários

Permissões por usuário

Módulo Metas

Licenças adicionais apenas R$ 89,90/mês

Visualizações de vendas aos usuários

Criação e acompanhamento

Plano Essencial

Sim

Sim

200

Plano Indústria

R$ 490/mês R$ 890/mês

01 (Vendas até o dia anterior) 10 (Vendas do próprio dia)



Vamos conversar sobre 
sua gestão de vendas?
Comece agora mesmo. Entre em contato com nossa equipe ou 
baixe a versão teste pelo nosso site. Será um prazer poder 
conversar com você e apresentar mais detalhes de como nossos 
produtos podem maximizar sua gestão comercial. 

Fale com nossos especialistas:

+55 11 5555-2025 



Nosso negócio é facilitar 
a gestão do seu.


