Fashion

Διαχείριση Αποθεμάτων 5
Οργάνωση των ειδών/ Κατανομή στοκ στα καταστήματα 5
Προτεραιοποίηση παραγγελιών προς εξυπηρέτηση/ Παρακαταθήκες 7
Οργάνωση των εργασιών στην Αποθήκη με το Entersoft WMS 9

Διαδικασίες Καταστήματος 11
P.O.S./Loyalty 11
Retail Sales Assistant 11
Mobile W/H Operations 11

Οργάνωση Β2Β διαδικασιών 13
Υποστήριξη ηλεκτρονικού καταστήματος 15
Εργαλεία Οικονομικής Διεύθυνσης 17
Καθημερινότητα λογιστηρίου/Εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας 17
Ηλεκτρονική τιμολόγηση & EDI 17
Budget & Cash Flow 19
Λογιστικά Πρότυπα & Πληροφόρηση 19

Εργαλεία Marketing 21
Διοικητική Πληροφόρηση 23
Το Entersoft Business Suite® η ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft, μ
 ε ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile και Business Intelligence
εφαρμογές, δίνει ένα ηγετικό προβάδισμα σε σύγχρονες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να ενσωματώσουν την πρωτοπορία και τη χρήση
υψηλής τεχνολογίας, μαζί με την εξωστρέφεια και την πρόοδο στην αναπτυξιακή στρατηγική τους.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο 25

ΔΙΑ ΧΕIΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜAΤΩΝ

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΏΝ
• Σαιζόν-χρώμα-μέγεθος και άλλες 2 οριζόμενες διαστάσεις με πλήρη στοιχεία ανά διάσταση (υπόλοιπα και διαθεσιμότητα ανά κατάστημα, ποσότητες πωλήσεων & τζίρος, κόστος και μεικτά κέρδη,
ισοζύγια και καρτέλες ανά χρώμα-μέγεθος.
• Κωδικοποίηση κατασκευαστή-εταιρική και market περιγραφή στο χρώμα, barcodes
• Διαχείριση σορτιμέντο
4

• Τιμές-εκπτώσεις-τιμοκατάλογος πελάτη και εμπορικές πολιτικές προώθησης ανά χρώμα.
• Ενιαία χρωματολόγια-μεγεθολόγια με ορισμό των έγκυρων συνδυασμών σε επίπεδο είδους.

ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΣΤΟΚ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ
• Αυτοματοποιημένες παραγγελίες διακίνησης μεταξύ καταστημάτων και κεντρικών, με εφαρμογή
αλγορίθμων “αναδιανομής” αποθέματος που βασίζονται σε μια ισχυρά παραμετροποιήσιμη
πολιτική βελτιστοποίησης αποθεμάτων σε καταστήματα και αποθήκες (εταιρείας και συνεργατών/
franchises).
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ΔΙΑ ΧΕIΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜAΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ
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• Με εντυπωσιακές δυνατότητες δημιουργίας σεναρίων προτεραιοποίησης και προσαρμογής
σε έκτακτες ανάγκες (ad-hoc), το σύστημα υπολογίζει πώς θα επιμεριστεί το διαθέσιμο στοκ (ή
μια αναμενόμενη παραλαβή κ.λπ.) σε παραγγελίες πελατών και καταστημάτων και προχωρά σε
δεσμεύσεις του στοκ, μετά από έλεγχο και πιθανές επεμβάσεις. Ως τελικό βήμα, οι δεσμεύσεις
εκχωρούνται για εκτέλεση από την Αποθήκη (Entersoft WMS) σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη
end-to-end διαδικασία.

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΉΚΕΣ
• Tι έχω λάβει από κάθε προμηθευτή, Τι έχω πουλήσει, Τι πρέπει να τιμολογήσω, Τι να επιστρέψω.
• Διαδικασία εκκαθάρισης με αυτόματες εγγραφές.
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ΔΙΑ ΧΕIΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜAΤΩΝ

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΟΘΉΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ENTERSOFT WMS
• Real-time παρακολούθηση αποθεμάτων. Βελτιστοποίηση ολικού κόστους logistics. Χρήση τεχνολογίας RF.
• Χωροταξική απεικόνιση αποθήκης μέσα στο σύστημα (ζώνες, διάδρομοι, θέσεις, ράφια).
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• Συλλογή, Συσκευασία. Απογραφές, Παραλαβές, Πρόταση απόθεσης. Αποστολή & Δρομολόγηση,
Επιστροφές.
• Παραλαβή & άμεση αποστολή χωρίς αποθήκευση (Cross Docking).
• Απόδειξη Παράδοσης (Proof-Of-Delivery).
• Manufacturing Execution System (MES) - Σύνδεση με παραγωγή.
• Βάρδιες - προγραμματισμός - Εποπτική εικόνα για τον Προϊστάμενο Logistics.
• Reporting με διαδραστικά γραφήματα & εκατοντάδες αναφορές (άτομα, ενέργειες, αποθέματα).
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ
Store, Shop in Shop, Corner, Franchisee

• On line/Off line: Απρόσκοπτη λειτουργία σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με το κεντρικό Αυτόνομη λειτουργία Ταμείου.
• Tαμείο/Point Of Sales: Πολλαπλές οθόνες (ουρά), διαμόρφωση οθόνης χρήστη, έλεγχος
διαθεσιμότητας, δέσμευση στοκ από άλλο κατάστημα, αποστολή μηνυμάτων μεταξύ χρηστών
από το ίδιο περιβάλλον. 2η παράλληλη οθόνη για τον πελάτη με rolling photos, promos,
μηνύματα και τα τρέχοντα της απόδειξής του.
• Loyalty/προνόμια πελατών: Διαχείριση καρτών μελών με απόδοση-εξαργύρωση βάσει εμπορικής πολιτικής. Άυλα κουπόνια, δωροεπιταγές, δωροκάρτες. Διεταιρικοί πόντοι για franchisees.
Μοbile Loyalty για καταχώρηση στοιχείων μέλους από τον ίδιο τον πελάτη. Προεπιλογή κουπονιώναυτόματη εκκαθάριση στο ταμείο.
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• Mobile Retail Sales Assistant: Εφαρμογή πωλητή για εξυπηρέτηση πελατών εντός καταστηματος.
•Π
 ώληση Tax Free: Ολοκλήρωση με τo σύστημα της Global Blue (έλεγχος-απόδοση ΦΠΑ για tax
free συναλλαγές).
•C
 redit Card Processing: Αυτόματη έγκριση στο Ταμείο μέσω συστημάτων εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών.
• Mobile Warehouse Operations για εύκολη διαχείριση αποθεμάτων στο κατάστημα: παραλαβές,
επιστροφές, παραλαβές παρακαταθήκης, καταμέτρηση, έλεγχος τιμών στο ράφι, έλεγχος αποθεμάτων με φορητές συσκευές.
• Courier Integration: Διαχείριση και διεκπεραίωση αποστολών courier (εκτύπωση voucher, αποστολές,
παραλαβές, ιχνηλασιμότητα) με απευθείας διασύνδεση με τα συστήματα ταχυμεταφορών.
• Κύκλωμα μεταποίησης-διαχείριση ράφτη: Παρακολούθηση υπηρεσιών μεταποίησης και προϋπολογισμού δαπάνης.
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ΟΡΓΆΝ ΩΣΗ Β2Β ΔΙΑ ΔΙΚ Α ΣΙ Ώ Ν

• Διαχείριση LEADS και Ευκαιριών πώλησης, Ανάλυση Pipeline
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• Μοbile Field Sales: Εύκολη παραγγελιοληψία, assortment, πρότυπη παραγγελία, Πλάνο επισκέψεων, απεικόνιση σε χάρτη, εξοδολόγια , δειγματισμός με φωτοκατάλογο, αιτήματα-εγκρίσεις,
οn-line εμπορική πολιτική & πιστωτικός έλεγχος, εισπράξεις, στατιστική πληροφόρηση, απόδοση
πωλητή (στόχος VS Actual)
• Μοbile Field Marketing: Διαδικασίες mystery shopping, επιθεώρηση καταστημάτων, έλεγχος
τιμών, τοποθέτηση ειδών, promo stands, ερωτηματολόγια και έρευνες, φωτογράφηση σημείου,
βιτρίνας.
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ΥΠΟΣ ΤΉΡΙ Ξ Η ΗΛΕΚ ΤΡ ΟΝΙΚΟΎ
Κ ΑΤΑ Σ ΤΉΜΑΤΟΣ

• CMS (Content Management System): Διαχείριση και οργάνωση όλων των πληροφοριών που
αφορούν τα είδη για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενεργειών marketing και
πωλήσεων
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• E-commerce connector: Ευέλικτη και state-of-the-art τεχνική υποδομή διασύνδεσης του Εntersoft ΕRP για πλήρη online λειτουργία με το ηλεκτρονικό κατάστημα ή b2b portal
• Online εφαρμογή οσοδήποτε σύνθετων Εμπορικών πολιτικών & ειδικών προσφορών με έναρξη
και λήξη ακόμη και σε επίπεδο ώρας.
• Πολυγλωσσικό user interface αλλά και περιεχόμενα δεδομένων για την υποστήριξη οργανισμών
με διεθνή δραστηριοποίηση και/είτε ηλεκτρονικό εμπόριο.
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ΕΡΓΑ ΛΕΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ
ΔΙΕ ΎΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΊΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΑΎΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑΣ
• Έλεγχος και προγραμματισμός εισπράξεων.
• Οργάνωση πληρωμών και διαδικασίες εγκρίσεων (μαζική Multicompany επεξεργασία).
•F
 inancial Technology: Διασύνδεση με τράπεζες για online τραπεζικές συναλλαγές και πληροφόρηση/συμφωνίες μέσα από το ERP.
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•Έ
 λεγχος φερεγγυότητας & πιστωτικού κινδύνου πελατών: Επισφαλείς απαιτήσεις, ανάλυση
της οικονομικής συμπεριφοράς των πελατών και υπολογισμός του έμμεσου χρηματοδοτικού
κόστους.
• Εργαλεία και έτοιμη μεθοδολογία λογιστικών συμφωνιών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ & EDI
• Αυτοματοποιημένη, ασφαλής, απρόσκοπτη ηλεκτρονική μεταφορά και αρχειοθέτηση των παραστατικών, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης φυσικού παραστατικού.
• Ανταλλαγή μηνυμάτων δομημένου περιεχομένου με πελάτες και προμηθευτές (από ERP-σε-ERP)
και αυτόματη καταχώριση παραστατικών, χωρίς την ανάγκη πληκτρολόγησης.
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ΕΡΓΑ ΛΕΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ
ΔΙΕ ΎΘΥΝΣΗΣ

BUDGET & CASH FLOW
• Κατάρτιση-online παρακολούθηση budget Πωλήσεων & Δαπανών ανά εταιρική διάσταση με
αντίστοιχη διαμόρφωση του Cash-flow, Προϋπ/σμός επενδύσεων & αποσβέσεων.
•Δ
 είκτες ταμειακής επάρκειας και ανάλυση πηγών ρευστότητας.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ & ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ
• ΕΛΠ-ΔΛΠ: Συνύπαρξη και συγχρονισμός των 2 συστημάτων αναφοράς, συγκριτικές καταστάσεις
λογιστικών-φορολογικών βιβλίων για όλα τα υποσυστήματα. Υπολογισμός αναβαλλόμενου
φόρου.
• Ισολογισμός & Αποτελέσματα: Παραμετρική κατάρτιση και υπολογισμός των χρηματοοικονομικών αναφορών με ενσωματωμένο εύχρηστο εργαλείο excel.
• Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης, μόχλευσης, ρευστότητας.
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E ΡΓΑ ΛΕΙΑ MARKE TI N G

• Segmentation studio: Εργαλείο τμηματοποίησης των πελατών βάσει πολλαπλών κριτηρίων, δημιουργία
λίστας κοινού με σκοπό τη δημιουργία εκστρατειών marketing
• R.F.M. Analysis: Εργαλείο για την κατάτμηση του πελατολογίου βάσει της συχνότητας αγορών, του
χρόνου τελευταίας αγοράς ή του τζίρου αγορών και τη δημιουργία segments για προωθητικές ενέργειες.
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• Α.Β.C. Analysis: Δυναμική ταξινόμηση πελατών-ειδών-προμηθευτών κ.ά σε κατηγορίες A,B,C, σύμφωνα
με διάφορες παραμέτρους και μετάταξη σε εμπορικές-πιστωτικές πολιτικές βάσει επιχειρηματικών
κανόνων.
• Campaign Management System: Εκτέλεση εκστρατειών με πολλαπλά μέσα (τηλέφωνο, fax, email,
sms) μέσα από το Entersoft Retail. Καταγραφή στόχων, προϋπ/σμός εσόδων-κόστους. Μέτρηση αποτελεσματικότητας καμπάνιας.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡ Ο Φ ΟΡΗΣΗ
KPIs & ΒΙ Analytics over WEB

ΕΤΟΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ
• Πληροφόρηση ανά business unit, κατηγορίες, γεωγραφικές περιοχές, έτος, μήνα, 3μηνο κ.ά.
Οι διαστάσεις διατρέχουν όλο το σύστημα, κάθε κίνηση, κάθε λογιστική ή διοικητική αναφορά.
• Koρυφαίες & χειρότερες πηγές κέρδους, ανάλυση μεικτού περιθωρίου κέρδους, εικόνα net
κερδοφορίας, Ποσοστό συμμετοχής κατηγοριών ειδών στο τζίρο, ανάλυση τζίρου-κέρδους ανά
προμηθευτή/brand, τάση τζίρου. What-if σενάρια με επίδραση σε budget & cashflow, Πορεία
στόχων μήνα/έτους, KPIs αποδοτικότητας πωλητών, Ανάλυση τζίρου ανά πωλητή, Στόχος vs Actual.
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• Retail Analytics: Ανάλυση καλαθιού λιανικής, Επισκεψιμότητα καταστημάτων, Μέσο ύψος
συναλλαγών ανά κατάστημα ανά ώρα, Σύγκριση πωλήσεων ανά ημερομηνία και καιρικές
συνθήκες.

ΕΡΓΑΛΕΊΑ REPORTING
• Entersoft BI με εκατοντάδες σενάρια γραφημάτων, OLAPs και διαδραστικών dashboards.
• Διασύνδεση με το Power BI της Microsoft για δημιουργία τεράστιας γκάμας στατιστικών αναλύσεων, με έτοιμα μοντέλα δεδομένων από το ERP & το RETAIL.
• MSSQL Analysis Services για ταχύτατη στατιστική επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων.
• Entersoft Analyzer: μια cross platform εφαρμογή για διοικητικά στελέχη με δυνατότητα πληροφόρησης από οποιαδήποτε συσκευή, είτε είστε στο γραφείο ή σε κατάστημα ή δειγματισμό ή
έκθεση ή πελάτη χονδρικής.
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ΕΝΔΕΙΚ ΤΙΚΌ ΠΕ Λ ΑΤΟΛΌΓΙΟ
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