POSYBE je jedinečný spoľahlivý
škálovateľný retailový systém.
Spoľahlivý obchodný parter

POSYBE

Ponúkame niekoľ ko obchodných modelov, vďaka čomu
je možné nastavit systém POSYBE tak, aby čo najlepšie
vyhovel vašim obchodným potrebám a rozpočtu.

Zákaznícka
skúsenosť
POSYBE je jednotný
homongénny systém
vytvorený pre retail a
reštauračné zariadenia.
Zákaznícka skúsenosť je
zdokonalená jednoduchým
ovládaním a jednoduchou
integráciou zariadení
koncových užívateľov, ako
sú výdajné stojany na palivo,
vonkajšie platobné terminály,
kávovary, mobilné registračné
pokladnice a stroje na
manipuláciu s hotovosťou.

Jednoduché
používanie,
rýchla
implementácia
POSYBE ponúka jednoduché
ovládanie pre používateľa a
jeho komplexnosť zaisťuje
rýchle pokrytie všetkých
služieb, ktoré zákazník
očakáva.

Podpora automatizácie
retailových procesov

Obojsmerná
retailová
komunikácia

Ľahká
integrácia

POSYBE je integrovaný
end-to-end systém, ktorý vám
priamo z centrály umožňuje
vykonávať dôslednú
správu POS. Okrem toho
systém poskytuje online
údaje o predaji a denný
prehľad všetkých činností
POS. POSYBE pomáha pri
rozhodovaní, ktoré vedie k
rastu výnosov a efektívnemu
riadeniu.

Podpora rôznych
obchodných operácií

Systém POSYBE sme navrhli
tak aby bezproblémov
poporoval integrácie
so známymi (aj nie tak
známymi) softvérovými
riešeniami tretích strán. Či
už chcete integráciu do
periférie, alebo systému ERP,
je to jednoduché.

Systém auditu
a ochrany proti podvodom

HOS
■ Správa životných cyklov
■ Výkazy predaja a pokročilá
analytika (segmentácia
zákazníkov, ďalšia najlepšia
ponuka, modely nárastu)
■ Automatické dopĺňanie
zásob a predikovanie
■ Správa zamestnancov a
provízii z predaja
■ Skladová/POS konfigurácia
a správa
■ Výkonnosť dodávateľa
■ Predchádzanie stratám a
podvodom
■ Manuálne / automatizované
vytváranie položiek a
údržby
■ Dynamická hierarchia,
atribúty a ďalšie zoskupenie
produktu
■ Cena, ponuka, správa
kupónov
■ Program otvoreného
nákupu
■ Vernostný program
■ Správa franchizingu
■ Podpora sériového čísla/
čísla šarže

■ Správa palivových zásob
■ Monitorovanie obslužného
priestoru v reálnom čase

BOS

POS

CX

■ Panel pre obchodné
operácie
■ Správa POS
■ Správa hotovosti
■ Riadenie zamestnancov
■ Počítanie zásob a úpravy
pomocou jednoduchých
pracovných hárkov
■ Dopĺňanie zásob na
požiadanie skladu
■ Nákupné a prevodné
príkazy
■ História predaja
■ Denné uzávierky
■ Príjem a výdaj tovaru
■ Označovanice políc/
položiek a tlač štítkov

■ Jednoduché použitie POS
■ Rýchly platobný proces
■ Intuitívne užívateľské
rozhranie
■ Viacnásobné platby
■ Krížový predaj tovaru
■ Vyhľadávač položiek
■ Správa členov/vernostný
program
■ Funkcie Drag & Drop
■ Procesy mobilného
inventára
■ Mobilné POS
■ Široká podpora hardvéru
POS

■ Vylepšená zákaznícka
skúsenosť
■ Ľahká vernostná registrácia
■ Automatická správa
hotovosti
■ Vonkajšie platobné
terminály
■ Mobilní čašníci
■ Prenosné zariadenia pre
ľahkú a rýchlu prácu
■ Mapa miest s trasami
■ Kompatibilita s miestnymi
právnymi predpismi

■ Správa obslužného
priestoru
■ Riadenie palivových zásob
■ Preprava tovaru
■ Správa zásob
■ Podpora komunikácie EDI

■
■
■
■

Body tankovania
Stav cisterien
Dodanie palivových zásob
Podpora nabíjania EV

■ Implementácia Totem
systému

Datapac je firma, v ktorej sa skĺbili
viac ako 20-ročné skúsenosti
s inováciami. Hlavnou činnosťou je vývoj
a implementácia informačných systémov
pre riadenie maloobchodných sietí
a služieb v oblasti pokročilej analytiky. Pri
vývoji držíme krok s najnovšími trendmi
a technológiami a našich zákazníkov
naviac podporujeme profesionálnymi
servisnými službami. V tom čo robíme,
sme silným a spoľahlivým partnerom na
európskom trhu.

Ak vás zaujíma viac:
Datapac s.r.o.
Elektrárenská 1394/4
831 04 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 3923 7000
obchod@datapac.sk
www.datapac.sk

