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PYLON RETAIL
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
•

Λιανικές πωλήσεις

•

Touch τεχνολογία

•

Πολλαπλά Desktops

•

Όλοι οι τύποι παραστατικών

•

Ταμία και βάρδιες

•

Πλήρως παραμετροποιημένες οθόνες

•

Μετασχηματισμοί

•

Μικτοί τρόποι πληρωμής

•

Τιμοκατάλογοι

•

Εκπτώσεις

LOYALTY
•

Διαχείριση Μελών

•

Διαχείριση Πόντων (Loyalty schemes)

•

Fleet management

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ
•

Χρώμα / μέγεθος

•

Αριθμοί σειράς

•

Ειδικές αναζητήσεις

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
•

Αποστολή με ειδικό προγραμματισμό

•

Διαδρομές με χάρτες

ΧΡΗΣΗ MOBILE ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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•

Ασύρματες παραγγελίες / πωλήσεις

•

Προβολή καρτέλας πελάτων

•

Πλήρης συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά συστήματα (windows,
android, ios)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΘΟΝΕΣ ΠΕΛΑΤΗ
•

Πλήρης παραμετροποίηση οθόνης

•

Προβολή φωτογραφιών – video

•

Προσαρμογή σε οποιαδήποτε οθόνη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΓΟΡΩΝ
•

Πολλαπλές μονάδες μέτρησης με πλήρως καθοριζόμενες σχέσεις
μεταξύ τους.

•

Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) ανά οικογένεια είδους για
γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση.

•

Κατηγοριοποίηση είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή.

•

Σχέσεις μεταξύ ειδών για ανεύρεση ανταλλακτικών, αξεσουάρ αλλά και
είδους αντικατάστασης.

•

Οικογένειες ειδών και πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και
αποφυγή λαθών.

•

Δυνατότητα κοστολόγησης ανά υποκατάστημα / αποθηκευτικό χώρο.

•

Δυνατότητα τροποποίησης μεθόδου κοστολόγησης ανά είδος.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
•

Κρατήσεις προϊόντων και χώρων

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
•

Συστήματα εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών.

•

Εκτυπωτές.
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•

Display πελατών.

•

Ζυγιστικά συστήματα.

•

Συρτάρια κλπ.

•

Barcode scanners.

Διαχείριση Γεωργικών Φαρμάκων
•

Αυτόματος διαχωρισμός των ειδών (γεωργικών φαρμάκων) ανά
παραστατικό για άμεση εύρεση των επιθυμητών δεδομένων

•

Άμεση δημιουργία παραστατικών και αυτόματη αποστολή στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

•

Πλήρης παρακολούθηση & διαχείριση χωραφιών και καλλιεργειών με
συγκεντρωτικά στοιχεία φυτοφάρμακων ανά καλλιέργεια και χωράφι

•

Εύκολη ενημέρωση του καταλόγου ΦΠΠ στην οθόνη σου. Up to date
κατάλογος για όλες τις εισαγωγές νέων προϊόντων ή κατάργηση
παλαιών

•

Συγχρονισμός πληροφοριών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων με στοιχεία που αφορούν Περιφέρειες, Δήμους,
Καλλιέργειες, Γεωργικά προϊόντα.
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