Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Τν Entersoft Retail® απνηειεί ηελ
πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα
αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising
θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε
ERP, CRM θαη E-Commerce.

Entersoft Retail® Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο
®

To Entersoft Retail είλαη έλα κνληέξλν θαη απηόλνκν ινγηζκηθό θαη απνηειεί
ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising.
Τν ινγηζκηθό βειηηζηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο από ηελ δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έσο ηε βέιηηζηε εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή θαη
ηελ ελίζρπζε ηεο πηζηόηεηάο ηνπ, ζπληειεί ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
δηαρεηξηζηηθνύ θόζηνπο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ
νξγαληζκνύ.
Ζ νπζηαζηηθή θαη πνιπεπίπεδε πιεξνθόξεζε πνπ πξνζθέξεη ην Entersoft
Retail®, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζή ηεο νδεγώληαο
ζε ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο θαη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο πξνζθέξνληαο ηελ
επειημία πνπ απαηηνύλ νη ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο αγνξάο.

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ κε ην
Entersoft Retail® είλαη θηιηθή θαη
γξήγνξε θαη ζπκβάιεη ζηελ βειηησκέλε εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή
ζε όιν ην θάζκα ηεο δηαρείξηζεο.

Βέιηηζηε Δκπεηξία Θαηαλαισηή
Κέζα από ηελ νζόλε ηνπ ηακείνπ κπνξνύλ λα
ζηέιλνληαη κελύκαηα κεηαμύ ησλ θαηαζηεκάησλ γηα θξαηήζεηο εηδώλ, ειαρηζηνπνηώληαο
ηηο ρακέλεο πσιήζεηο ελώ ηαπηόρξνλα αλαβαζκίδεηαη ε εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή.
Τν ζύζηεκα multi-queue, κε ηηο πνιιαπιέο
νζόλεο πώιεζεο ζην ίδην ηακείν, εμππεξεηεί
ηνλ επόκελν πειάηε, ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο πξνεγνύκελεο απόδεημεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, δηεπθνιύλνληαο ηαπηόρξνλα ηνλ
πειάηε πνπ ζέιεη λα θαζπζηεξήζεη.

Θαηαρώξεζε Γσξνεπηηαγήο ζην POS

Παξαγσγηθόηεηα & Ηθαλνπνίεζε ηνπ Θαηαλαισηή
Ζ νζόλε αθήο ηνπ ηακείνπ δηαζέηεη ζύγρξνλε αηζζεηηθή, είλαη εμαηξεηηθά θηιηθή θάλνληαο ηε ρξήζε ηεο επράξηζηε θαη ηαρύηεξε. Θάζε ππνινγηζηήο - ηακείν, έρεη ηε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνιιώλ ρεηξηζηώλ θαη παξέρνληαη δηθαηώκαηα «μεθιεηδώκαηνο» γηα αθπξώζεηο παξαζηαηηθώλ θαη δηνξζώζεηο, ελώ ε δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ηαρύηαηε. Τν θεληξηθό
ζύζηεκα—Back office, ζπγρξνλίδεηαη κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο—
front office, κε πβξηδηθή ιεηηνπξγηθόηεηα, online, off line ή θαη απηόλνκα θαη
εμαζθαιίδνληαο ηελ ζπλερώο ελεκεξσκέλε εκπνξηθή θαη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή
ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηαπηόρξνλε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή πιεξνθόξεζε.
Τν ζύζηεκα ππνζηεξίδεη όινπο ηνπο ηξόπνπο είζπξαμεο θαη εμόθιεζεο, Κεηξεηά, Πηζησηηθέο, Γσξνεπηηαγέο, Θνππόληα, Δμαξγύξσζε Πόλησλ, Ξέλα λνκίζκαηα κε απηόκαηα ξέζηα, θ.ά. Γηαζέηεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο εθθαζάξηζεο
ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ ε νπνία παξέρεη ζεκαληηθά νθέιε έλαληη γξαθεηνθξαηηθώλ θαη ρξνλνβόξσλ δηαδηθαζηώλ, απνθεύγνληαη νη δηπιέο θαηαρσξίζεηο
ζηνηρείσλ κε πηζαλά ιάζε, κεηώλνληαη ηα ηειεθσληθά θόζηε εθόζνλ ππάξρεη
ζύλδεζε internet ADSL, ηα πνιιά κεραλάθηα θαξηώλ ζην ρώξν εξγαζίαο, ηα
δύν ραξηηά ζηνλ πειάηε, κε ηε δπλαηόηεηα θνηλήο εθηύπσζεο απόδεημεο θαη
ζπλαιιαγήο ηεο πηζησηηθήο, πξνζθέξνληαο θαιύηεξε θαη γξεγνξόηεξε εμππεξέηεζε ζηνλ θαηαλαισηή.

Θαηακέηξεζε Τακείνπ

Δπηρεηξεκαηηθή Σηξαηεγηθή
Τν Entersoft Retail® ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ
δηαδηθαζηώλ, ησλ ζπλαιιαγώλ αιιά θαη ησλ
πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο, εληζρύνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηινγέο.
Ζ νινθιεξσκέλε θαη άκεζε ελεκέξσζε ησλ
ζεκείσλ ιηαληθήο κε ηηο Δκπνξηθέο Πνιηηηθέο
πνπ απνθαζίδνληαη, κε ηηο Πξνσζεηηθέο Δλέξγεηέο πνπ «ηξέρνπλ» ηόζν καδηθά ζηα θαηαζηήκαηα, όζν θαη επηιεθηηθά αλά πεξηνρή γηα
παξάδεηγκα, πξνζθέξνπλ ηελ επειημία πνπ
απαηηεί ην ζύγρξνλν θαη εμαηξεηηθά δπλακηθό
ιηαλεκπόξην.

Σύγρξνλε Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ
Τν ινγηζκηθό ππνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κε πιήξε δηάζηαζε
ελεξγεηώλ, από ηελ αλαπιήξσζε ησλ εκπνξεπκάησλ, έσο ηελ θπζηθή απνγξαθή θαη θαηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ, κε δεκηνπξγία παξαζηαηηθώλ
ινγηζηηθήο απνγξαθήο, ραξαθηεξηζκνύο δηαθνξώλ, κε πξνηάζεηο θάιπςεο
ησλ δηαθνξώλ κε ελδνδηαθηλήζεηο, απηόκαηε δεκηνπξγία εγγξαθώλ πιενλαζκάησλ θαη ειιεηκκάησλ, ζπκβάιινληαο ζηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο.

Barcodes
Ζ ρξήζε barcode ππνζηεξίδεηαη πιήξσο, από
ηελ απιή θαηαρώξεζή ηνπ, έσο θαη ηελ πνιπδηάζηαηε, κε Φξώκα, Κέγεζνο, Επγηζηηθά θαη

Ζ αλαπιήξσζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα, βειηηζηνπνηείηαη κε
ηελ ηζρπξά παξακεηξνπνηήζηκε πξόηαζε αλαπαξαγγειίαο, από ηα θαηαζηήκαηα ζηα θεληξηθά θαη από ηα θεληξηθά ζηνπο πξνκεζεπηέο ή απεπζείαο
ζηνπο πξνκεζεπηέο, ελώ ε παξαθνινύζεζε ησλ απνζεκάησλ θαη νη ελδνδηαθηλήζεηο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε.

άιιεο δηαζηάζεηο. Ζ δεκηνπξγία θαη ε αλάζεζε
ησλ Barcodes ζηα είδε γίλεηαη κε όινπο ηνπο
ηύπνπο Barcodes, ελώ ππνζηεξίδεηαη θαη ε
εθηύπσζή ηνπο.

Δπηπξόζζεηα ην ινγηζκηθό

πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαλόλσλ επεμεξγαζίαο ησλ Barcode κε παξακεηξηθή θαη πξνγξακκαηηδόκελε εξκελεία, αλά είδνο, πξνκεζεπηή, νηθνγέλεηα, ζαηδόλ, θ.ιπ.,
γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ.

Τν Entersoft Retail® έρεη ελζσκαησκέλεο
βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη είλαη ζρεδηαζκέλν
ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη απόιπηα ζηηο αλάγθεο
ηεο θάζε αγνξάο ρσξίο λα απαηηνύληαη ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο από εηδηθνύο.
Τν ινγηζκηθό ππνζηεξίδεη όιν ηνλ εκπνξηθό
θύθιν, Παξαγγειίεο, Παξαιαβέο, Πσιήζεηο,
Πιεξσκέο, Τηκνινγήζεηο, Δπηζηξνθέο, θνζηνιόγεζε πνιιαπιώλ παξαιαβώλ, ζπγθέληξσζε
Γειηίσλ Ιηαληθήο θαη ζπκθσλία Ε Ζκέξαο.

Top είδε ζε πσιήζεηο

Πιεξνθόξεζε γηα Δλεκεξσκέλεο Απνθάζεηο

Τop θαηεγνξίεο ζε πσιήζεηο

Τν Entersoft Retail® δηαζέηεη πιήξεο, πινύζην, αλαιπηηθό θαη ηππνπνηεκέλν
Reporting αλά ππνθαηάζηεκα θαη ηακείν γηα νπνηαδήπνηε νκαδνπνίεζε εηδώλ, πειαηώλ, αλάιπζε πσιήζεσλ αλά ώξα, είδνο, νκάδα, νηθνγέλεηα εηδώλ, αθόκα θαη ζε ζπζρεηηζκό κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Αληιείζηε άκεζα όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν
θαη μεθαζαξίζηε ην ηνπίν.

Γείηε ηη ζέινπλ νη πειάηεο ζαο, ηη αγνξάδνπλ

πεξηζζόηεξν, από πνύ, ηη αμηνινγνύλ ζεηηθά θαη ηη όρη θαη αληαπνθξηζείηε
απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπο, βειηηώλνληαο ηελ εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή θαη εληζρύνληαο ηεο αληαγσληζηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο.
Ζ νινθιεξσκέλε πιεξνθόξεζε, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο απόδνζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ζπλνιηθά ηεο επηρείξεζεο, πξνζθέξνπλ ηα απαηηνύκελα εξγαιεία γηα ηελ ιήςε γξήγνξσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ απνθάζεσλ, ώζηε ε επηρείξεζε λα αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζην δπλακηθά εμειηζζόκελν πεξηβάιινλ ηεο ιηαληθήο.

Αλάιπζε πσιήζεσλ αλά εκέξα θαη ώξα

Marketing & Πηζηόηεηα
Τν ζύζηεκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ
Δλνπνηεκέλνπ Σπζηήκαηνο Entersoft CRM®,
ή κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηνδήπνηε άιιν
CRM.
Ζ θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθώλ θαη ινηπώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πειαηώλ, ε αλάιπζε
ηεο επηζθεςηκόηεηαο ζηα θαηαζηήκαηα, ζε
ώξεο, κέξεο, αλά δώλε εκπνξεπκάησλ κέζα
ζην θαηάζηεκα, νη δείθηεο κεηαηξνπήο πσιήζεσλ, θ.ιπ., παξάγνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ νδεγνύλ ζε απνθάζεηο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, εμνηθνλόκεζεο πόξσλ
θαη αύμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο.
Οη επηινγέο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηώλ,
αιιά θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαπόλσλ, παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο βειηίσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο
θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ
θαηαλαισηή, δεκηνπξγώληαο ηθαλνπνηεκέλνπο
θαη πηζηνύο πειάηεο.

Δλίζρπζε ησλ Πσιήζεσλ
Τν ινγηζκηθό όρη κόλν εμππεξεηεί ηελ πώιεζε ηελ πξνάγεη θηόιαο κε ηηο
πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη.
Τα Info Kiosks κέζα ζην θαηάζηεκα κπνξνύλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο
γηα ηα πξντόληα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ θαηαλαισηή, δίλνληάο ηνπ επηπιένλ
ηδέεο, λα πξνβάιεη ηηο ηξέρνπζεο πξνζθνξέο ή πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ
θαηαζηήκαηνο, λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο πώιεζεο up selling ή cross selling. To Entersoft Retail® δηνρεηεύεη άκεζα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ζην
info kiosk ρσξίο επηπιένλ δηαρεηξηζηηθά θόζηε βάζεο δεδνκέλσλ.
PIM—Product Information Management, ην ζύζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη
ηηο πιεξνθνξίεο ησλ εηδώλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε, όπσο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο, ρξόλνη παξάδνζεο, δηαζεζηκόηεηα,
παξεκθεξή ή ζπκπιεξσκαηηθά πξντόληα ζην είδνο αλαθνξάο, ηηο πξνζθνξέο θ.ν.θ. Τν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ εηδώλ, αληιεί θαη ζπλζέηεη
ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ κέζα από ην Entersoft Retail® θάλνληαο ην πξνζσπηθό
εμππεξέηεζεο ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο ην πην ελεκεξσκέλν ηεο αγνξάο.
Digital Signage, ην ινγηζκηθό κεηαθέξεη απηόκαηα ηα δεδνκέλα ησλ ηηκώλ
θαη ησλ πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί, ζηελ ειεθηξνληθή
ζήκαλζε ηνπ ξαθηνύ ή αθόκα θαη ζηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο πνπ δηαζέηεη ην θαηάζηεκα.

Oη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γίλνληαη απόιπηα
ζηνρεπκέλεο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε, εληζρύνληαο
ηελ πηζηόηεηα (loyalty) κε θάξηεο κειώλ ή
θάξηεο bonus. Δπηπξόζζεηα ε εύρξεζηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ SMS Marketing κέζα
από ην ζύζηεκα πξνζδίδεη ηα πιενλεθηήκαηα
ηεο άκεζεο, δηαθξηηηθήο, θαη νηθνλνκηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο, ε νπνία πξνβάιεη
άκεζα ηα απνηειέζκαηά ηεο.

Τακείν
POS
Απηόκαηα Τακεία, Cash Cycle Manager
Απηόκαηε Δθθαζάξηζε Πηζησηηθώλ
Γηαρείξηζε barcode
Γηαρείξηζε επηζηξνθώλ

BackOffice
Σηαηηζηηθέο αλαιύζεηο
Απηόκαηνο ζπγρξνληζκόο θεληξηθώλ κε θαηαζηήκαηα
Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ, αλαπιήξσζε, ελδνδηαθηλήζεηο

Πσιήζεηο
E-Commerce, portal, e-shop, B2B
Απηόκαηε ελεκέξσζε εηδώλ, ηηκώλ, εκπνξηθώλ πνιηηηθώλ
InfoKiosks
PIM, Product Information Management
Γηαζύλδεζε κε ειεθηξνληθέο εηηθέηεο ξαθηνύ
θαη ειεθηξνληθέο επηγξαθέο

Marketing
CRM Retail

Τερληθά Φαξαθηεξηζηηθά & Σρεδηαζκόο

Θάξηεο Πηζηόηεηαο / Loyalty

Τν ινγηζκηθό δηαζέηεη κηα αλαβαζκηζκέλε αηζζεηηθή εηθόλα θαη παξέρεη έλα
πιήξσο ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζην θαηάζηεκα. Πάλσ από ην 90% ησλ
ζπλαιιαγώλ ηεο Ιηαληθήο γίλνληαη κέζσ ηεο νζόλεο αθήο, ζηνρεύνληαο
ζηελ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε ζην ηακείν. Γεδνκέλνπ ησλ κηθξώλ απαηηήζεσλ κλήκεο (CPU) πνπ απαηηεί ην ινγηζκηθό, ε ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εληππσζηαθή. Δπέιηθην θαη άκεζα πξνζαξκόζηκν ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηεο Ιηαληθήο, ην Entersoft Retail® ηξνπνπνηείηαη ώζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θάζε ηύπνπ ιηαληθήο
αθόκα θαη αλά ρξήζηε αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ, ελώ είλαη εύθνια επεθηάζηκν.

Σηαηηζηηθέο αλαιύζεηο Marketing

Υβξηδηθό σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία θαη επηθνηλσλία ηνπ κε άιια ζπζηήκαηα,

Δκπνξηθέο πνιηηηθέο
Γηαρείξηζε Παξαπόλσλ
SMS Marketing Θακπάληεο
Θακπάληεο Marketing

Σπκβαηόο εμνπιηζκόο

δηαζθαιίδεη όιεο ηηο πηζαλέο πεξηπηώζεηο δηαζύλδεζεο, αθόκα θαη αλάκηθηεο.

POS

On-line δηαζύλδεζε, Full On-line, Offline Fail Over, VPN High Bandwidth

Input Devices, Scanners

ζύλδεζε, Stand Alone,

θάζε θαηάζηεκα κία εγθαηάζηαζε, κε εκεξήζηα

Οζόλεο Αθήο

ζύλδεζε (Low bandwidth) ή θαη Data Interchange κέζσ αξρείσλ, θαζώο θαη

Πεξηθεξεηαθά

κηθηή κε On-line, Stand-Alone θαη VPN Connection.

Pole Displays

®

Τν Entersoft Retail

είλαη κηα νινθιεξσκέλε ιύζε γηα ηελ αγνξά Ιηαληθήο,

Σπξηάξηα

ρξεζηκνπνηεί State of the Art ηερλνινγία θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ ζπ-

Cash Cycle Manager

λνιηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ αιπζίδσλ ιηαληθήο θαη franchising.

Φνξνινγηθνί Κεραληζκνί & Δθηππσηέο
Θεξκηθνί Δθηππσηέο
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