Sprzedaż detaliczna
Rozwiązanie do zarządzania sklepem / hurtownią

System do zarządzania sklepem
Jako podstawę informatyzacji sklepu/hurtowni oferujemy zintegrowane
systemy zarządzania firmy humansoft. Nowoczesne, łatwe w obsłudze
systemy dla małych, średnich i dużych firm.
Kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które przy pomocy systemu
informatycznego, chcą wesprzeć swój rozwój i podnieść efektywność pracy
w poszczególnych komórkach firmy. Program dostarcza rozwiązań w
zakresie sprzedaży, zakupów, magazynowania, relacji z klientami,
finansów i księgowości, środków trwałych, kadr i płac, produkcji oraz zleceń
usługowych.
Decydując się na nasze oprogramowanie otrzymają Państwo narzędzia,
które pozwolą podnieść efektywność Państwa sklepu/hurtowni we
wszystkich strategicznych obszarach zarządzania.
System w pełni wspomaga pracę sklepu/hurtowni w poszukiwaniu i
tworzeniu nowych praktyk zarządzania, zwłaszcza tam gdzie wymagane
jest obniżenie kosztów działalności na rzecz wzrostu dynamiki i wydajności.
W tym celu doskonale sprawdza się funkcjonalność programu, dzięki której
w szybki sposób będą mogli Państwo uzyskiwać rzetelną
sprawozdawczość zewnętrzną i wewnętrzną dotyczącą sklepu/hurtowni.
Dostarczy ona kluczowych informacji, w tym m.in. na temat rentowności
poszczególnych produktów. Dysponując tymi informacjami będą mogli
Państwo łatwiej i szybciej podejmować decyzje związane ze zmianą lub
rozszerzeniem portfela produktów, zmianą w polityce cen i rabatów,
wyborze optymalnych źródeł dostaw i wiele innych decyzji, które będą
korzystne dla Państwa biznesu.
System oferuje Państwu również zaawansowane narzędzia funkcje
prywatne umożliwiające rozszerzanie istniejącej już w systemie
funkcjonalności o dodatkowe rozwiązania, które mogą powstać na Państwa
życzenie.

Sklep
Hurtownia

Podstawowe funkcje:

Sprzedaż Detaliczna
Sprzedaż detaliczna firmy humansoft to nowoczesna funkcjonalność dla firm,
obsługujących klientów detalicznych, jak również usprawnienie sprzedaży na
stanowiskach kasowych w hurtowniach. Moduł ten jest bezpłatną opcją w pakiecie
podstawowym systemów humansoft HermesSQL i humansoft Corax. Sprzedaż
detaliczna ma na celu przyśpieszenie i zoptymalizowanie pracy sprzedawców, dzięki
wygodnemu i prostemu w obsłudze interfejsowi. Mechanizm ten jest przystosowany do
obsługi ekranów dotykowych. System ściśle współpracuje z urządzeniami
zewnętrznymi, takimi jak czytniki kodów kreskowych, drukarki fiskalne, wagi
elektroniczne i terminale mobilne - kolektory danych. Tym samym zapewnia
kompleksową obsługę klientów i sprawne zarządzanie firmą.
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Zautomatyzowanie wystawiania paragonów
Obsługa ekranów dotykowych
Obsługa ekranowej klawiatury numerycznej
Możliwość identyfikacji towarów za pomocą
czytnika kodów kreskowych lub kodów wagowych
Możliwość wyszukiwania artykułów po nazwie,
symbolu, jak również wyszukiwanie intuicyjne
Obsługa urządzeń zewnętrznych , tj. drukarek
fiskalnych, czytników kodów kreskowych, wag
elektronicznych oraz terminali mobilnych
Możliwość udzielenia rabatu i zmiany ceny
Możliwość anulowania całego paragonu albo
konkretnej pozycji
Możliwość wystawienia zarówno paragonów
jak i faktur do tych paragonów
Możliwość wybrania różnych form płatności,
m.in. karta, przelew, inna forma płatności
Zestawienia dzienne paragonów i podsumowań
kasy, możliwość podglądu stanu kasy

shop

Rozwiązanie inwentaryzacyjne

Wirtualny koszyk

Sprawdzarka cen

Nasze rozwiązanie inwentaryzacyjne G-Rem to
system umożliwiający przeprowadzanie
inwentaryzacji towarów i środków trwałych z
wykorzystaniem kodów kreskowych.
W jego skład wchodzą oprogramowanie i
urządzenia - terminale mobilne, czytniki kodów,
drukarki etykiet. Zaletą przeprowadzania
inwentaryzacji za pomocą sprzętu do
automatycznej identyfikacji i kodów kreskowych
jest szybkość wykonania spisu, bezbłędny
odczyt numeru inwentarzowego, brak
możliwości powtórnej rejestracji tego samego
przedmiotu i brak możliwości oszukania
systemu w przypadku braku na stanie danego
przedmiotu.

Rozwiązanie mobilne G-Shop oparte na
przenośnych komputerach sklepowych MC17
firmy Motorola oraz naszemu oprogramowaniu,
to nowy poziom jakości usług dla klientów i nowy
poziom wydajnościi skuteczności pracowników
obsługi sklepu. Klienci mają możliwość
skanowania przedmiotów w celu przyśpieszenia czynności przy kasie, sprawdzania
cen w trakcie robienia zakupów, wyszukiwania
artykułów dodatkowych, korzystania ze
spersonalizowanych promocji; tworzenia list
prezentów oraz wykonywania innych czynności
- wszystko to za naciśnięciem kilku przycisków.

Rozwiązanie mobilne G-Check oparte na
urządzeniach firmy Motorola, serii MK, oraz
naszemu oprogramowaniu, pozwoli Ci
zwiększyć jakość obsługi klienta. Te łatwe w
instalacji i ekonomiczne urządzenia stanowią
doskonałe rozwiązanie samoobsługowe do
użytku we wszystkich alejkach i działach
sprzedaży sklepu.
Niezależnie od tego, w której części sklepu
znajdują się klienci, pomoc jest zawsze w
zasięgu ręki. Dzięki temu rozwiązaniu kupujący
mają możliwość sprawdzania cen oraz zasobów
magazynowych, punktów dostępnych na karcie
upominkowej czy lojalnościowej, jak również
sprawdzania lokalizacji danego produktu
i proszenia o pomoc sprzedawcy - wszystko to
za pomocą pojedynczego skanowania kodu.
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