
S O F T W A R E  D E
F I D E L I Z A Ç Ã O  D E  C L I E N T E S

Vale a pena investir
no que realmente importa...

os seus clientes!



Faça a gestão e atribuição de pontos/descontos
a clientes de uma forma rápida, inteligente e intuitiva 

Con�guração de 
utilizadores, com 
gestão de permissões 
por tipo de utilizador;

Sincronização em 
tempo-real por toda a rede 
de lojas; (sob análise prévia)

Capacidade de utilização 
Mono-Posto ou 
Multi-Posto;

Atribuição de Épocas 
especí�cas, com variações 
automáticas de taxas de 
pontos e prémios 
disponíveis;

Alerta de Aniversários do 
Cliente, com possibilidade 
de atribuir bónus de 
pontos;

Envio de campanhas 
promocionais de 
marketing por Email;

Relatórios com todos os 
movimentos de pontos, 
prémios e de vendedores 
realizados; (permite exportar 

essas listagens para .csv ou .pdf )

Con�guração de Taxas de 
relação entre Euros e 
Pontos;

Sistema de Estatísticas por 
pontos, prémios ou 
utilizadores, que permite 
avaliar o serviço através 
dos grá�cos;

Gestão de �chas de 
Clientes com foto e 
todos os dados 
incluidos no per�l;

Gestão de Prémios por 
Categoria, Época ou por 
tipo de Cliente;

Dois modos de 
funcionamento: atribuição 
de Pontos ou Descontos

O que pode fazer com o FX Pontos...

O FX Pontos é um software de Gestão de 

Pontos/Clientes que permite facilmente e de forma 

interativa a �delização de clientes em qualquer ramo 

de negócio

Pensado de raiz para ir de encontro às necessidades dos empresas 

de hoje, utiliza basicamente 3 ferramentas: o Software FX Pontos, 

Cartões de Cliente e Leitores de Código de Barras ou Banda 

Magnética. Com estas 3 ferramentas, a forma de lidar com os 

seus clientes nunca mais será a mesma, pois conseguirá uma 

Gestão de Pontos / Clientes de forma fácil e com resultados 

garantidos.

Software desenvolvido pela



www.altronix.ptinfo@altronix.pt Entre em contacto connosco para mais informações:

SEDE (PORTO)
Zona Industrial IBACOC 
Rua das Indústrias, 2653 - Lantemil
4785-627 Trofa, Portugal  

Tel:  (+351) 252 103 200  (1/2)
Fax: (+351) 252 103 209

FILIAL (LISBOA)
Av. D. João II, nº 50
Edi�cio Mar Vermelho
1990-095 Lisboa, Portugal

Tel: (+351) 211 212 042 (3)

A versatilidade do FX Pontos permite que seja utilizado 

em várias aplicações e áreas de negócios, como:

O interface do software integra-se facilmente com qualquer sistema de POS,  com ou 

sem tecnologia Touch Screen.

Optimizado para 
monitores Touch

Para além de ter clientes 
satisfeitos, assegure-se 
que são clientes fiéis!

SUPERMERCADOS

CAFÉS/RESTAURANTES

BARES E DISCOTECAS

TALHOS/PEIXARIAS

ÓPTICAS

FARMÁCIAS

OURIVESARIAS

BOMBAS DE GASOLINA

CABELEIREIROS

LOJAS DE VESTUÁRIO

PERFUMARIAS

HEALTHCLUBS


