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Κλάδος: Ληαληθή
86 θαηαζηήκαηα:
69 θαηαζηήκαηα franchisees
17 εηαηξηθά θαηαζηήκαηα
Πεξηζζόηεξα από
3.500 είδε αλά θαηάζηεκα
400 ζπλαιιαγέο αλά ηακείν
ζε εκεξήζην κέζν όξν

Οη Πξνθιήζεηο

Η Εηαηξεία

Η αιπζίδα θαηαζηεκάησλ OK Anytime Markets δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν

Η OK ANYTIME MARKET AE απνηειεί κηα

ηεο εληαηηθήο ιηαληθήο. Εδξεύεη ζην Ειιεληθό θαη δηαζέηεη απνζήθεο ζην

πξσηνπνξηαθή θαη εληππσζηαθά αλαπηπζζό-

Μαξθόπνπιν Αηηηθήο, από ηηο νπνίεο δηαθηλνύληαη πεξηζζόηεξνη από 3.500

κελε αιπζίδα Super Markets. Μέζα ζε ζύλην-

θσδηθνί εηδώλ πξνο ηα 86 θαηαζηήκαηά ηεο. Η εηαηξεία δηάζεηε εηεξνγελή

κν ρξνληθό δηάζηεκα, κόιηο από ην 2004 θαζη-

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνύ ζε Unix, κε απνηέιεζκα ηηο ρξνλνβόξεο θαη πνιύ-

εξώζεθε ζηελ αγνξά, κε ηε δεκηνπξγία κη-

πινθεο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο.

θξώλ ζε κέγεζνο θαηαζηεκάησλ κε δηεπξπκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο, πνπ δηαζέηνπλ ηελ

Απηόο ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο δεκηνπξγνύζε κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ ελεκέ-

πνηθηιία θαη ηηο ηηκέο ησλ κεγάισλ Super Mar-

ξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηόζν ηεο εηαηξείαο όζν θαη ησλ franchisees, ζε ζέ-

kets, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ ηαρύηε-

καηα πνπ αθνξνύζαλ:

ηα ζηηο αγνξέο θαη ηελ πξνζσπηθή εμππεξέηε-

Τν θύθισκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη αλαπιήξσζεο απνζεκάησλ

ζε πνπ επηδεηά ν πειάηεο.

ζηα θαηαζηήκαηα
Τελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ θαηαζηεκάησλ κε ηηο λέεο εκπνξηθέο πνιηηηθέο
θαη ηηο αιιαγέο ηηκώλ, θσδηθώλ, barcodes θιπ ζηα είδε
Σηαηηζηηθή, νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή Πιεξνθόξεζε, ηόζν ηεο εηαηξείαο
όζν θαη ησλ θαηαζηεκάησλ

Η αιπζίδα επεθηείλεηαη κε ηαρείο ξπζκνύο, κε
ηε κέζνδν franchise θαη ζήκεξα αξηζκεί 86
θαηαζηήκαηα, ελώ άιια 10 βξίζθνληαη ήδε ζε
δηάθνξα ζηάδηα θαηαζθεπήο θαη κε ηνπο ηαρύηαηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο πνπ βαδίδεη,
ζέηεη ζε ιεηηνπξγία 2-3 θαηαζηήκαηα ηνλ
κήλα. Σηόρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε εδξαίσζε
ηεο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε θαζώο θαη ε
παξνπζία ηεο ζε όια ηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ηηο επαξρηαθέο πόιεηο.

Επηινγή
Η OK Anytime Markets A.E. επέιεμε ην
Εntersoft Retail®, σο ην θαηαιιειόηεξν θαη
πην ζύγρξνλν επηρεηξεζηαθό ινγηζκηθό ιηαληθήο
ηόζν γηα ηελ εηαηξεία όζν θαη γηα ηα θαηαζηήκαηά ηεο θαη ηνπο franchisees ηεο, δεκηνπξγώληαο κηα εληαία ππνδνκή γηα ηελ αιπζίδα.
Η εμειημηκόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο Entersoft
ήηαλ ζηξαηεγηθή επηινγή θαη θαζνξηζηηθό
ζηνηρείν απόθαζεο γηα ηελ εηαηξεία, ε νπνία
αλαπηύζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνύο.

To Πξόηππν Καηάζηεκα OK Anytime Markets
Τν θάζε θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί σο Stand Αlone. Η ελεκέξσζε ηηκώλ, εηδώλ,

Λύζεηο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
& Καηλνηνκίαο

θσδηθώλ, barcodes, πεξηγξαθώλ θ.ν.θ., γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε από ηα

Η αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ηεο OK Anytime

θεληξηθά ώζηε όια ηα θαηαζηήκαηα λα δηαζέηνπλ ελεκεξσκέλε εκπνξηθή

Markets A.E., σο πξσηνπόξα θαη θαηλνηνκηθή

πνιηηηθή θαη πξνζέγγηζε ζηνλ ηειηθό αγνξαζηή. Η παξαγγειηνιεςία από ην
θαηάζηεκα γίλεηαη κέζσ scanner κε άκεζε θαηαρώξεζε ζην θεληξηθό ζύ-

εηαηξία απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα
θαηαζηήκαηά ηεο Cash Cycle Manager Machines, ηα νπνία δηαρεηξί-

ζηεκα, ηαπηόρξνλε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο θνζηνινγίνπ πξνο ην θαηά-

δνληαη πιήξσο απηνκαην-

ζηεκα αιιά θαη κε δπλαηόηεηεο πξόηππεο θαη ζπλήζνπο παξαγγειίαο γηα

πνηεκέλα ηελ πιεξσκή ηνπ

ηελ γξήγνξε θαη ππνβνεζνύκελε παξαγγειηνιεςία από ην θαηάζηεκα.

θαηαλαισηή

ζην

ηακείν,

δίλνληαο απηόκαηα ξέζηα,
σο έλα ζύγρξνλν ειεθηξνληθό ζπξηάξη.

Τν Entersoft Retail® βξίζθεηαη θαη ζην ηακείν ηνπ θαηαζηήκαηνο όπνπ ιεηηνπξγεί κε ζύγρξνλν ζύζηεκα POS, κε έγρξσκε νζόλε αθήο (touch screen)
θαη barcode reader.

Τν ζύζηεκα απηό έρεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά
νθέιε, κεηώλνληαο ζεκαληηθά ην θόζηνο δηαρείξηζεο ηνπ

ηακείνπ, ελώ παξάιιεια δηα-

ζθαιίδνληαη ηα ιάζε ηακείνπ θαη νη θαθόβνπΣε επίπεδν πιεξνθόξεζεο γηα ην θαηάζηεκα ην ινγηζκηθό πξνζθέξεη άκεζα
πιήξε πιεξνθόξεζε θαη reporting, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο, αλάιπζε πσιήζεσλ, αγνξώλ, θεξδνθνξίαο, ηζηνξηθό θηλήζεσλ
ηακείνπ, αθπξώζεηο ζπλαιιαγώλ θ.ά.

ιεο ελέξγεηεο.
Η Entersoft είλαη από ηηο πξώηεο εηαηξείεο
ζηελ Ειιάδα πνπ νινθιεξώλεη ηελ εθαξκνγή
ηνπ Entersoft Retail® κε ηε δηαζύλδεζε ηνπ
Cash Cycle Manager γηα ιεηηνπξγία κπξνζηά ζην ηακείν, σο front office, γηα ηελ OK
Anytime Markets A.E.

H Εμέιημε
Η OK Anytime Markets A.E. εθπιήξσζε ηνλ
ζηόρν ηεο γηα έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα πνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ ζπλνιηθή νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο
θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ ηεο άκεζα,
απιά θαη γξήγνξα. Μέρξη ην ηέινο 2011, ζα
έρεη νινθιεξσζεί ε έληαμε όισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο αιπζίδαο ζην Entersoft Retail.
Τν λέν πιήξσο επεθηάζηκν θαη εληαίν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θαιύπηεη ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο αλάπηπμεο θαη επέθηαζήο ηεο
εηαηξείαο κε πεξηζζόηεξα θαηαζηήκαηα.

Οινθιεξσκέλε Λύζε θαη Οθέιε
Η εηαηξεία ζηόρεπε ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμε θαη ζηε δηεύξπλζε ηνπ
δηθηύνπ ηεο. Η αλαδηάξζξσζε θαη ελνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ηεο ζπζηήκαηνο, ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ελεξγά θαη νινθιεξσκέλα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηέζεηε, ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο.
Η δηαζθάιηζε ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο
εηαηξείαο, ε ηαρύηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο, ε επειημία ζηε ρξήζε, θαζώο θαη ε
επεθηαζηκόηεηα ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ
κειινληηθώλ ηεο απαηηήζεσλ είλαη κεξηθά από ηα άκεζα νθέιε πνπ πξνζέθεξε ην λέν πιεξνθνξηαθό πεξηβάιινλ ζηελ επηρείξεζε.
Με πινύζην θαη αλαιπηηθό reporting, από ηελ νηθνλνκηθή εηθόλα ηεο επηρείξεζεο, κέρξη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλά θαηάζηεκα,
θεξδνθνξία, αγνξέο, πσιήζεηο θ.ά., ην λέν ινγηζκηθό, βειηηζηνπνίεζε ηελ
ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο θαη ζπλέβαιε ζηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ηεο. Η επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνύλ νη αλαθνξέο λα
δηακνξθώλνληαη από ην ρξήζηε ρσξίο ηελ απαξαίηεηε παξνπζία εηδηθώλ
ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε ιήςε ζηνρεπκέλεο πιεξνθόξεζεο άκεζα εληζρύνληαο ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ θαη εμνηθνλνκώληαο πόξνπο.
Τν Entersoft Retail® θαιύπηεη όιν ην θύθισκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο,
απηνκαηνπνηεί ηηο δηαθηλήζεηο κεηαμύ θεληξηθώλ θαη θαηαζηεκάησλ, εμαζθαιίδνληαο νκνηνγέλεηα δεδνκέλσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο θαη ηνπ
ρξόλνπ ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ άκεζε εμππεξέηεζε
ησλ ζεκείσλ πώιεζεο ηεο αιπζίδαο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε δηεπξπκέλν σξάξην, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα.

Η εμειημηκόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο Entersoft
θαη ε ηερλνγλσζία ηεο, ζεσξνύληαη από ηελ
OK Anytime Markets A.E. ζύκκαρνο ζηα κειινληηθά ηεο ζρέδηα θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο ώζηε λα πινπνηεί ηα πνιύπινθα
ζελάξηα εθαξκνγώλ πνπ απαηηεί ε εμέιημή ηεο.
Μειινληηθά ε εηαηξεία πξόθεηηαη λα πηνζεηήζεη
θαη ηε ιύζε Entersoft E-Commerce®, γηα
ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ ηεο θαηαζηήκαηνο, κε ην νπνίν ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί
εθηόο από ηνπο θαηαλαισηέο ηεο θαη ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο κε ηελ Β2Β εθαξκνγή
ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο Πηζηόηεηαο Πειαηώλ (Loyalty) κέζσ ηνπ Entersoft
CRM®.

H κα Δέζποινα Ξσνού, Πρόεδρος & Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης OK Anytime Markets A.E., δήλωζε για ηο Entersoft Retail®: «Η πινπνίεζε ηνπ Entersoft Retail®

έδσζε λέεο δηαζηάζεηο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο καο. Τν ζύζηεκα απνηειεί πιένλ δνκηθό καο ζηνηρείν,
κέζα από ην νπνίν βιέπνπκε θαζεκεξηλά ζηελ
πξάμε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εληαίαο θαη
απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηώλ καο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη
από ηελ άκεζα αμηνπνηήζηκε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο. Σεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ
αλζξώπσλ καο νη νπνίνη αγθάιηαζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζώο θαη ε εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκβνύινπο ηεο Entersoft ε νπνία
εμαζθάιηζε ηελ νκαιή καο κεηάβαζε, ρσξίο
πςειά θόζηε θαη κε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο».

Entersoft S.A.
www.entersoft.eu
info@entersoft.gr

