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Získajte strategické postrehy, pre rýchlejšie
a efektívnejšie rozhodnutia.

Začnite využívať intuitívne
a ľahko použiteľné užívateľské
rozhranie. Stačí sa pohodlne
prihlásiť do systému,
skontrolovať prehľadný
report o kľúčových údajoch
vašej firmy a môžete začať
analyzovať údaje.
Prinesieme pre vás prehľady
poskytujúce podrobné
informácie o vašom
podnikaní.
Získajte prostredníctvom
rýchleho nasadenia,
konfigurácii a integrácii:
■ Presné on-the-go prehľady
o celej spoločnosti

■ Krátkodobé a dlhodobé
strategické postrehy
■ Analýzu historických a
aktuálnych údajov
■ Trendy predaja a
výkonnosti
■ Upozornenia o skladových
zásobách v reálnom čase
■ Prehľad ne/výkonných
obchodov, produktov, či
propagačných akcií

Štandardné reporty

Využite niektorú z našich 150+
vopred pripravených zostáv
s prehľadným zobrazením
vašich najdôležitejších
retailových metrík (KPI), alebo
si ich nechajte pripraviť na
mieru.

■ Predaj (podľa kanála,
obchodu, obchodného
partnera a transakcie)
■ Spotreba, stav skladových
zásob a logistika
■ Produkty a skupiny
výrobkov

Predpripravené
reportingové zostávy

Vďaka nášmu dlhoročnému
retailovému zázemiu
sme vypracovali viacero
základných prehľadov, ktoré
môžete použiť pri správe
svojho podnikania. Vyberte
si niektorí z dostupných
rýchlo implementovateľných
reportov:

Meranie výkonnosti
zamestnancov

■ Zákazníci a zákaznícke
segmenty
■ Analýza podľa atribútov
■ Akcie a propagácie
Prispôsobené prehľady
Nechajte si pripraviť vlastné
reporty s kľúčovými údajmi
relevantnými pre váš biznis.
Vytvoríme pre vás vlastné
prehľady, alebo na mieru
upravíme štandardizované
reporty podľa Vašich
špecifických požiadaviek.

Údaje v reálnom čase
na všetkých kanáloch

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.
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