Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη
με εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις
για κάθε σας ανάγκη
Το πρώτο και πληρέστερο ελληνικό λογισμικό POS, που λειτουργεί σε οθόνες αφής για
χώρους εστίασης, τώρα διατίθεται και για καταστήματα λιανικής πώλησης. Η σταθερή
και αξιόπιστη λειτουργία του σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε με ασφάλεια και ευκολία
όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας. Βελτιώστε τις υπηρεσίες
που παρέχετε, μεγιστοποιώντας την ικανοποίηση των πελατών
σας και μετατρέψτε την επίσκεψή τους σε μία μοναδική εμπειρία.
Ο σχεδιασμός και η βελτιωμένη λειτουργικότητά του έχουν υλοποιηθεί
με πρωταρχικά κριτήρια τη σταθερότητα και την ευκολία στο χειρισμό.
Οι λειτουργίες του παραμετροποιούνται ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες,
εξασφαλίζοντας την αδιάκοπη λειτουργία του ακόμη και σε περιπτώσεις
αποσύνδεσης από το υπόλοιπο σύστημα.

Always on
Λειτουργία του POS σε
περίπτωση αποσύνδεσης
από τον server

Οργάνωση και
αποτελεσματικότητα
Ο καινοτόμος σχεδιασμός του
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κάθε είδους συσκευή και περιφερεια-
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που έχετε ανάγκη. Το εξελιγμένο
σύστημα δημιουργίας στοχευμένων
αναφορών και γραφημάτων, σχετικών
με τους εργαζόμενους, τις προμήθειες
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ή τα οικονομικά στοιχεία, αποσκοπεί
στην καλύτερη διαχείριση πόρων και
στην ανάπτυξη στρατηγικών marketing
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Αποθήκη

αναβάθμιση των υπηρεσιών σας και
την αύξηση της κερδοφορίας σας.
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Ολοκληρωμένη διαχείριση

Αποθήκη

CRM

Χρήστες & διαχείριση προσωπικού

•	Διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών
χώρων

•	Loyalty – Προγράμματα πιστότητας
και επιβράβευσης πελατών

• Πρόσβαση στο σύστημα με ρόλους

•	LIFO, FIFO, AVERAGE μέθοδοι
κοστολόγησης

•	Ακριβείς πληροφορίες για κάθε πελάτη
με ιστορικό παραγγελιών

•	Παραγγελίες προς τους προμηθευτές
και λήψη αποθεμάτων

• Κάρτες δώρων

•	Εφαρμογή απογραφής σε ασύρματο
τερματικό

•	Τιμοκατάλογοι ανά πελάτη και όρια
πίστωσης

•	Δικαιώματα πρόσβασης για κάθε
εντολή
•	Κάρτες παρουσίας προσωπικού
• Είσοδος με κωδικό ή μαγνητική κάρτα
•	Καταγραφή των ενεργειών
των χρηστών

Mobile manager

Ταμεία

Ιχνημασιμότητα

•	Αναφορές και προσβασιμότητα στο
σύστημα από το κινητό σας τηλέφωνο.
(Αναφορές Χι, ταμεία και συναλλαγές,
κάρτες παρουσίας υπαλλήλων κτλ.)

•	Διαχείριση ταμείων και προσωπικού
ταμείου χειριστή με καταχώρηση όλων
των οικονομικών συναλλαγών

•	Διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης,
επεξεργασίας, παραγωγής και διανομής
με το σύστημα ιχνηλασιμότητας

•	Έλεγχος, καταγραφή και διασταύρωση
στοιχείων

•	Διαχείριση παρτίδων και από το POS

Αναφορές

Χονδρική

Χρώμα – μέγεθος

•	Αναφορές πωλήσεων ειδών σε
ωριαία, μηνιαία ή ετήσια βάση

•	Καλύπτει όλες τις διαδικασίες
χονδρικής πώλησης από την
παραγγελία του πελάτη μέχρι την
τιμολόγηση με προσωποποιημένες
τιμές ανά πελάτη

•	Εύκολη εύρεση ειδών με χρώμα/
μέγεθος από το POS και
αποτελεσματική διαχείριση
των αποθεμάτων τους

•	Πλήρης γραφική απεικόνιση
στατιστικών
•	Στατιστικά πελατών σε excel
(κίνηση, συχνότητα, top buyers κτλ.)

•	Σταδιακή αποστολή και τιμολόγηση
παραγγελιών

•	Στοιχεία πελατών για αποστολή sms
και φυλλαδίων
•	Αναφορές εκπτώσεων ανά τύπο
έκπτωσης, ανά πελάτη κτλ.
• Report generator
	Εργαλείο παραμετροποίησης
και δημιουργίας αναφορών

365
μέρες υποστήριξη
Απόλυτη υποστήριξη
όλες τις ημέρες
του χρόνου

Ζυγιζόμενα

Μελλοντικές παραγγελίες

•	Διαχείριση ζυγιζόμενων με
προτυπωμένα barcodes ή με ζύγιση
στο σημείο πώλησης

•	Μελλοντικές παραγγελίες με
συγκεντρωτική αναφορά παραγόμενων
ανά ημέρα
•	Δυνατότητα διανομής παραγγελιών
σε πελάτες λιανικής και χονδρικής

POS solutions. Made easy.
Η Prognosi ιδρύθηκε το 2001

Η ευχρηστία, η ασφάλεια και η

Υποστήριξη αντάξια

και από τότε προσφέρει άρτιες και

αξιοπιστία του λογισμικού αποτε-

των πρσδοκιών σας

ολοκληρωμένες λύσεις μηχανοργά-

λούν παραμέτρους που διασφαλί-

Η πλήρης και αποτελεσματική

νωσης για χώρους εστίασης.

ζουν την σταθερή σας ανάπτυξη.

υποστήριξη που προσφέρουμε

Σχεδιάζουμε και παράγουμε

Made easy.

είναι η σταθερή μας υπόσχεση.

λογισμικό POS υψηλής ποιότητας

•	Παρέχουμε τηλεφωνική και μέσω

που αποσκοπεί στη βελτίωση της

Η πολυετής εμπειρία μάς οδήγησε

απομακρυσμένης σύνδεσης

λειτουργικότητας της επιχείρησής

στην ανάπτυξη του λογισμικού

υποστήριξη από εξειδικευμένο

σας, καλύπτοντας όλο το φάσμα

Provision για καταστήματα λιανικής

προσωπικό 365 ημέρες το χρόνο

των δραστηριοτήτων σας.

πώλησης, καθώς και του Prologue
για ειδικές εφαρμογές.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού του

•	Αντικαθιστούμε προσωρινά
ελαττωματικό εξοπλισμό ώστε να
μπορείτε εργάζεστε απρόσκοπτα

λογισμικού μας, είναι ο επιχειρημα-

Προτείνουμε και παρέχουμε ολο-

τίας, οι χρήστες και οι πελάτες.

κληρωμένες λύσεις υλικοτεχνικών

ανάλογα με το ρόλο τους στην

υποδομών οι οποίες επιτρέπουν

επιχείρηση, γεγονός που διασφαλίζει

την προσήλωσή σας στο έργο σας.

την επιτυχία κάθε εγκατάστασης.
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•	Εκπαιδεύουμε τους χειριστές
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www.pro-gnosi.gr

