A Nemzeti Dohányboltok,
kis- és nagykereskedelmi
megoldása*
biztosítja a vásárlók gyors kiszolgálását, könnyen
kezelhető és gyorsan megtanulható
egységes adatkezelés érintőképernyőn, billentyűzettel,
vonalkód olvasóval
rendkívül hatékony és egyszerű
készletnyilvántartást biztosít, pontos
és percre kész készletfigyeléssel
biztosítja a lehetőséget a nagykereskedőkkel
és gyártókkal történő online elektronikus
rendelésre illetve ajánlatok fogadására
biztosítja a növekedést, több pénztáras kiszolgálást
ideális megoldás mind egy trafik, mind trafikhálózatok
összekapcsolására és központosított menedzselésére
A megoldás
fel van készítve
az online NAV
kapcsolatra!
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*A rendszer eleget tesz a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. szerződésben meghatározott feltételeinek.

Speciális értékesítő
billentyűzet (opc.)

A megoldás lehetőséget biztosít globális kereskedelmi
megoldásra – több kassza több üzlet. Biztosítja a kaszszák felügyeletét és kontrollját. Képes eleget tenni a
változó jelentési kötelezettségeknek. Tetszőleges értékesítési statisztikák és kimutatások állnak rendelkezésére a tulajdonos vagy management számára.

Pénztári műveletek (kifizetés, befizetés, napnyitás,
napzárás,műszakzárás, deviza kezelés, pénztáros elszámoltatás...);

Felépítésének és modularitásának köszönhetően nagy
és komplex kereskedelmi rendszer is kiépíthető. A
megbízhatóságot és skálázhatóságot a hatékony piacvezető ORACLE DB technológia is biztosítja. Nagyobb
rendszer esetén a tulajdonos képes (iPad, Android alapú rendszerekkel) távolról is lekérni információkat, forgalmi – vagy más speciális – kimutatási szempontok
alapján.

Rendelés fogyás alapján, e-mail, elektronikus direkt
beszállítói kapcsolaton;

A rendszer biztosítja a kasszafunkciók széles skáláját,
mindezek mellett nagyvállalati szintű Back Office funkcionalitást amely menedzselhető, hatékonnyá és eredményessé teszi a rendszer alkalmazását.

Nyomtatási kép jogszabályban meghatározott részén értékesítési, akciós és marketing adatok feltüntetése;

Bevételezés elektronikus lista alapján, cikk alapján
vonalkód segítségével vagy manuálisan;
Feladási lehetőség ERP rendszerek, könyvelőirodák
felé;
KOMPLEX MEGOLDÁS ÉS LEHETŐSÉGEI:
Érintőképernyős és vevőkijelzős POS értékesítő rendszer;
Modern és könnyen kezelhető szoftver megoldás;
Komplex és piacvezető adatbáziskezelő megoldás
(pl.: ORACLE adatbázis);
Lézeres vonalkódolvasó rendszerhez való kapcsolása;
Kasszafiók és vezérlése;
Blokk nyomtató adóügyi egységgel (AEE);
Mérleg rendszerhez való kapcsolása;
Banki POS fizető terminál kapcsolat;
Központi háttér rendszerbe kötés (Back Office);
Speciális plusz értékesítő billentyűzet bekötése;
Külső iPad és Android Tablet rendszer hozzáférés.

FŐBB FUNKCIÓ
UNKCIÓ L
LISTA:
ISTA
Nyugta, számla és sztornóik;
Jövedéki és Dohány termékek értékesítése;
Értékesítési ár kategóriák a termékenként és egyedi
áras termékek kezelése;
Bizonylati visszakeresés, forgalmi lekérdezések vevőkre, napra, cikkre, göngyölegre, pénztárosra;
Vevő azonosítás névvel, kóddal, QR kóddal, mobil
telefonnal;
Fizetés készpénzzel, utalvánnyal, bankkártyával, mobiltelefonnal, hálózati klubok kártyáival és azok
mobiltelefonos fizetésével is lehetséges, (vagy mindezek kombinációjával);
Kedvezmények kezelése cikkek értékesítési kategóriái alapján, illetve akár egyben vagy tételesen százalékosan;

MEGRENDELÉS, VÁSÁRLÁS, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Prior Cash Kft.
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 92.
Mobil: +36 20 569 96 06; +36 20 249 99 63
Tel/fax +36 (1) 359-6760

info: priorcash@priorcash.hu
rendelés: rendeles@priorcash.hu
Skype: priorcash
web: www.priorcash.hu

