Αγγίξτε το μέλλον της λιανικής σήμερα

To πιο εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις λιανικής
H SingularLogic σας οδηγεί σε μια νέα εποχή για την
αγορά των επιχειρήσεων λιανικής. Το One Touch Retail,
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καλύπτει, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο τις
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ανάγκες που προκύπτουν από τις ιδιαίτερα απαιτητικές
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συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργούνται εντατικές

 Δυνατότητα διασύνδεσης με πολλά περιφερειακά

λιανικές πωλήσεις στα καταστήματα, όπου θέματα όπως
η γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών και η αξιοπιστία
των εφαρμογών είναι καθοριστικής σημασίας.

όπως scanner, συρτάρι κ.α.

Το One Touch Retail αποτελεί προϊόν εξαντλητικής έρευνας
και ανάλυσης των διεθνών πρακτικών στον τομέα της
λιανικής. Ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες όπως .net
3.5, Windows Communication Foundation, Windows
Presentation Foundation (για add ins), ενώ είναι συμβατή
με όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές εφαρμογές της
Microsoft - Vista & SQL Server 2008.

Πλεονεκτήματα
Το One Touch Retail αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση
λιανικής με μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:
 Ταχύτητα στις συναλλαγές, ελαχιστοποίηση αναμονής σε ουρά
 Ολοκληρωμένη διασύνδεση με τις εμπορικές εφαρμογές της SingularLogic
 Ασφάλεια και έλεγχο στο ταμείο
 Πλήρη λειτουργικότητα λιανικής (αναμονή ταμείου,
επιστροφές, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, πελατολόγια, προγράμματα πιστότητας, ξένο νόμισμα κ.ά.)
 Έκδοση τιμολογίων
 Παρακολούθηση και διαχείριση barcodes και ζυγιστικών

 Ασφάλεια συναλλαγών - ορισμός δικαιωμάτων ανά
χρήστη
 Αναφορές πωλήσεων
 Παρακολούθηση πωλητών και παραγγελιών πελατών
 Συγχρονισμό On/Off line
 Ευέλικτη προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε ανάγκες
οθόνη αφής
 Υψηλή αισθητική και καλύτερο design / εξοικονόμηση χώρου
 Ελληνικά / Αγγλικά Μενού κατ’ επιλογή του χρήστη
 Τεχνολογική καινοτομία
Μέσω της ταχύτατης και αμφίδρομης επικοινωνίας με τις
εμπορικές εφαρμογές της SingularLogic, το One Touch
Retail διασφαλίζει την άμεση ενημέρωση τιμών, νέων
ειδών, εκπτώσεων, τιμοκαταλόγων καθώς και επιστροφή
πωλήσεων ημέρας.
Το One Touch Retail απολαμβάνει άμεση υποστήριξη,
επιτόπου ή και απομακρυσμένη (τηλεφωνική ή μέσω remote εφαρμογών) όλες τις ώρες καταστημάτων, από το
μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων και την
εγγύηση της SingularLogic .
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