Παρουσίαση Open Retail

Η πιο αποτελεσματική λύση για τις Επιχειρήσεις Εντατικής Λιανικής
Δεν χάνετε κανένα πελάτη! Το Open Retail διασφαλίζει στις Μικρές Επιχειρήσεις Λιανικής,
Franchisees, μέχρι τις πολύ Μεγάλες Αλυσίδες, υψηλότερο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη
αξιοπιστία! Απλά & Προσιτά!

Αγορά Εντατικής
Λιανικής

Διαχειριστείτε την
επιχείρησή σας.
Βελτιώστε την
εξυπηρέτηση των
Πελατών. Μειώστε
την πολυπλοκότητα!

Open Retail
Suite

Open Accounting

Πλεονεκτήματα

Συμπερασματα

Η Διαχείριση Εντατικής Λιανικής Γίνεται Προσιτή, Εύκολη και Απλή
Η Λύση Open Retail Suite αποτελεί έναν προσιτό και αποτελεσματικό τρόπο για τις Επιχειρήσεις Εντατικής Λιανικής ώστε να
ανταπεξέλθουν σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και αβεβαιότητας. Σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη Λιανική, για μικρές ή
μεγάλες επιχειρήσεις, λειτουργεί απρόσκοπτα, δίνει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να υπάρχει συνεχής πληροφορία για την πορεία της
επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο, περιορίζει τα λειτουργικά κόστη μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών και σωστής διαχείρισης
αποθεμάτων, ελαχιστοποιεί τα λάθη ενώ παράλληλα προσαρμόζεται εύκολα.
Οι εταιρείες Λιανικού Εμπορίου για να ανταπεξέλθουν στον
εντεινόμενο ανταγωνισμό πρέπει να εισάγουν καινοτομίες και να
μην επικεντρώνονται μόνο στις χαμηλές τιμές για να ανταγωνιστούν
τις μεγάλες αλυσίδες. Η επένδυση σε ψηφιακή καινοτομία είναι
μονόδρομος, προκειμένου να μπορέσουν να αυξήσουν τις πωλήσεις,
να ελέγξουν τα αποθέματα, τις προμήθειες και την κερδοφορία
τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενσωματώσουν μοντέρνες
τεχνολογίες. Πολλές επιχειρήσεις Λιανικής όμως, στερούνται
σωστής τεχνολογικής υποδομής και προσπαθούν με εφαρμογές
παλαιάς τεχνολογίας - μη συμβατές και οι οποίες δεν ενοποιούνται
με μοντέρνες εφαρμογές και δε δίνουν πληροφόρηση - να
διαχειριστούν την επιχείρησή τους. Οι εταιρείες Λιανικού Εμπορίου

χρειάζονται μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία να καλύπτει όλες τις
ανάγκες τους, εκτός από την Πώληση και Διαχείριση Καταστήματος,
όπως τη Διαχείριση Πιστότητας Πελατών, τις προσφορές , την
σύνδεση με POS και Online Προμήθειες. Μια λύση που να
αυτοματοποιεί το σύνολο των διαδικασιών της εταιρείας, δίνοντας
στον επιχειρηματία και στην Διοίκηση τον πλήρη έλεγχο των
δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο ώστε να μπορούν να λαμβάνουν
τις σωστές αποφάσεις, στο σωστό χρόνο.
Η Λύση Open Retail Suite προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στις
ανάγκες της κάθε επιχείρησης αφού μπορεί να παραμετροποιηθεί
ταχύτατα και είναι συμβατή με οποιονδήποτε εξοπλισμό.
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Αγορά Εντατικής
Λιανικής

Open Retail Suite:
Ένα πλήρες
παραμετροποιήσιμο
σύστημα Διαχείρισης
Λιανικής. Iδανικό για όλες
τις επιχειρήσεις Λιανικής,
με ένα ή πολλαπλά
σημεία πώλησης, ίδιας
ιδιοκτησίας ή franchise.

Open Retail POS
Open Retail Store  
Open Retail Marketing
Franchise
Open Accounting
Επιχειρηματική
Πληροφόρηση
Ξεκινήστε Σήμερα
μετά προσαρμοστείτε
στις μελλοντικές
αλλαγές του κλάδου
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Open Retail Suite:

Ο Σύμμαχός σας στο Ταμείο & στη Διαχείριση
Καταστήματος / Αλυσίδας Λιανικής
Το Open Retail Suite είναι μια ενιαία, ολοκληρωμένη λύση που
παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τα Σημεία Πώλησης
(Ταμεία), Επίπεδα Αποθεμάτων, αλλά και την Κερδοφορία για την
επιτυχή και αποτελεσματική οργάνωση της Επιχείρησης. Είτε θέλετε να
διαχειριστείτε το Ταμείο, το Κατάστημά ή την Αλυσίδα Λιανικής, το Open
Retail Suite παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται ο επιχειρηματίας
και ο υπεύθυνος καταστήματος για να διαχειριστούν με αυτοπεποίθηση
την επιχείρησή τους.
Όπως:

•
•
•
•
•

Retail Pos
Διαχείριση Καταστήματος
Αύξηση Πωλήσεων μέσω Marketing Εργαλείων
Επικοινωνίες Αλυσίδας
Στατιστικά

Και επειδή η κάθε επιχείρηση λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο,
το Open Retail Suite είναι μια σπονδυλωτή εφαρμογή που μπορεί
να προσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες κάθε μικρής ή μεγάλης
επιχείρησης. Επιπλέον, ενσωματώνει τεχνογνωσία 25 ετών από τον
κλάδο της Λιανικής.
Το πιο σημαντικό είναι ότι οι υπάλληλοι της εταιρίας μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή από την πρώτη μέρα! Η λύση μπορεί
να επεκταθεί δε, όσο μεγαλώνουν οι ανάγκες της επιχείρησής σας ή το
επιτάσσουν οι αλλαγές στον κλάδο.
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Open Retail POS:

Λειτουργία Ταμείου Απρόσκοπτα
Το Open Retail POS είναι σχεδιασμένο ώστε να
επιτρέπει τη γρήγορη εκτέλεση των συναλλαγών
στο ταμείο, ελαχιστοποιώντας τα λάθη. Η οθόνη
διεπαφής είναι ιδιαιτέρως απλή και δυναμική,
ώστε ο χρήστης να εξοικειώνεται πολύ εύκολα
και να ολοκληρώνει τη συναλλαγή σε δύο
κινήσεις. Μπορεί να λειτουργήσει με απλή
οθόνη (keyboard) ή οθόνη αφής. Υλοποιείται σε
επίπεδο καταστήματος ή αλυσίδας, και επιπλέον
εξυπηρετεί πλήρως τη λειτουργία του ταμείου,
υποστηρίζοντας τις ταμειακές συναλλαγές,
ζυγιζόμενα είδη, πολιτικές πιστότητας, προσφορές,
πολλαπλούς τρόπους πληρωμής και γρήγορο
κλείσιμο απόδειξης. Το Open Retail POS έχει
ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού και λειτουργεί με
ή χωρίς φορολογικό εξοπλισμό ή χρήση ΑΔΗΜΕ
– ΕΑΦΔΣΣ- Ταμειακή μηχανή, με Off line ή Online
σύνδεση με το Server του καταστήματος.

Το Open Retail POS προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο συναλλαγών
με πελατοκεντρική λειτουργικότητα, που το κάνουν αξεπέραστο:

• Πολλαπλές Οθόνες Λιανικής, Παραμετροποίηση Οθόνης Λιανικής και
πληκτρολογίου
• Πολλαπλοί Τρόποι Πληρωμής, Κουπόνια Λιανικής
• Υποστήριξη πώλησης Τύπου, σε συνεργασία με τα πρακτορεία ΑΡΓΟΣ
ΕΥΡΩΠΗ.
• Πώληση Καρτών iTunes, Εισιτηρίων, Παίγνια ΟΠΑΠ σε ξεχωριστές
αποδείξεις
• Πώληση αύλων χρόνου ομιλίας και προπληρωμένων καρτών μέσα
απο το λογισμικό
• Εξοφληση Λογ/σμων Τριτων (Δεκο,Κινητή)
• Επιβράβευση Πιστότητας Πελατών, Πολιτικές Εκπτώσεων και
Συνδιαστικές Προσφορές.
• Έκδοση Τιμολογίου σε θερμικό εκτυπωτή.
• Δικαιώματα Χρηστών, Παρακολούθηση Ταμείων ανά Βάρδια,
ακυρωμένες συναλλαγές.
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Open Retail Store:

Αποκτήστε τον Έλεγχο του Καταστήματός Σας
Το Open Retail Store επιτρέπει στον
Επιχειρηματία και Διευθυντή καταστήματος,
να οργανώσουν όλες τις πτυχές της λιανικής
επιχείρησης, σε πραγματικό χρόνο. Ουσιαστικά
μέσα από δύο οθόνες μπορούν να διαχειριστούν:
Διακινήσεις Ειδών, Πωλήσεις, Επιστροφές,
Αγορές, Πληρωμές – Εισπράξεις. Επίσης,
προσφέρει όλα τα εργαλεία για να καταστεί
δυνατος ο ελέγχος του κόστους, των αγορών,
των αποθέματων, των παραγγελίων και των
τιμολογιακών πολιτικων. Το Open Retail Store
ουσιαστικά περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
προκειμένου να λειτουργήσει το Open Retail
POS αλλά και για να εκτελεστούν εργασίες
στο κατάστημα όπως διαχείριση ταμείου,
παραγγελίες αγορών , παραλαβή ειδών,
διακίνηση ειδών, απογραφή καταστήματος,
διαχείριση καρτών πιστότητας πελατών και την
κατάλληλη επιχειρηματική πληροφόρηση.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της λύσης Open Retail Store, είναι:

• Ενιαία φόρμα διαχείρισης κινήσεων All-in-one, αυξάνοντας την
παραγωγικότητα των υπαλλήλων και μειώνοντας παράλληλα το χρόνο
εκπαίδευσης στο σύστημα
• Λογισμικό Διαχείρισης ασύρματων τερματικών
• Πολλαπλοί Κωδικοί ειδών Προμηθευτών
• Υποστήριξη Barcodes & Serial Numbers
• Χρώμα μέγεθος
• Υποσύστημα διανομής (Delivery)
• Ατιμολόγητα παραστατικά
• Υποστήριξη Digital Signage (Οθόνες Διαφημίσεων) εντός Καταστήματος
• Σύστημα Παραγωγής Ανάλωσης για καταστήματα γρήγορου φαγητού
• Σύστημα Απογραφής
• Στατιστικά Καταστήματος Online σε κινητές συσκευές
• Ελέγχος ημερομηνιών λήξης προϊόντων
• Υποστήριξη 24/7
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Open Retail Marketing:

Ο Σύμμαχος σας στις Πωλήσεις
Αυξήστε τις πωλήσεις σας αξιοποιώντας τα εργαλεία μάρκετινγκ που
παρέχει η πλατφόρμα, Open Retail Suite:

• Σύστημα Επιβράβευσης Πιστότητας Πελατών (Loyalty)
• Εκπτώσεις και Προσφορές (Mix&Match)
• Digital Signage, επικοινωνία προσφορών εντός του
καταστήματος.

Σχεδιάστε κεντρικά την καμπάνιά σας - τις προϊοντικές προσφορές
και τις εκπτώσεις - και με ένα κλικ ενημερώστε ένα ή περισσότερα
καταστήματα. Αυξήστε την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας,
οπτικοποιώντας το μήνυμα εντός του καταστήματος, μέσω οθονών
Digital Signage. «Κλειδώστε» τους πελάτες σας, εφαρμόζοντας
προγράμματα επιβράβευσης. Με όλα τα παραπάνω μπορείτε εύκολα και
γρήγορα να αυξήσετε το τζίρο σας.
Επιβράβευσης Πιστότητας Πελατών

•
•
•
•
•
•

Διαχείριση Καρτών Πελατών Καταστήματος / Κεντρικού
Συγκέντρωση Πόντων
Εξαργύρωση Πόντων
Δωροεπιταγές / Δωροκάρτες
Ποσοτικές Προσφορές και εκπτώσεις
Δημιουργήστε προσφορές βάσει κωδικού είδους,
κατηγορίας, υποκατηγορίας, σετ και εφαρμόστε τις
πολιτικές των εκπτώσεων που θέλετε.
• Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό των προσφορών και των
εκπτώσεων για να ενθαρρύνετε τους πελάτες να αγοράσουν
περισσότερα είδη ώστε να κερδίσουν την έκπτωση.
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Franchise - Αλυσίδες:

Διαχείριση σε Πραγματικό Χρόνο
Οι Franchisors και οι franchisees χρειάζονται πληροφόρηση σε
πραγματικό χρόνο τόσο για τις πωλήσεις όσο και για τα αποθέματα
και τις τιμές. Οι ιδιοκτήτες franchise μπορούν να επωφεληθούν από
ένα εύκολο στη χρήση λογισμικό, το οποίο προσφέρει πληροφόρηση
σε πραγματικό χρόνο με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Η λύση
Open Retail μέσω των διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί για τις
περισσότερες αλυσίδες της αγοράς διευκολύνει τους franchisees,
στις καθημερινές εργασίες αποστολής και λήψης των αλλαγών από
και προς τα κεντρικά τους, τους βοηθά να διατηρήσουν τα επιθυμητά
επίπεδα των αποθεμάτων παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση.
Παραλληλα τους δίδεται η δυνατότητα να εφαρμόσουν τις δικές τους
εκπτώσεις και προϊοντικές προσφορές.

Μοναδικά χαρακτηριστικά Franchise:

• Υλοποιήστε τις καθημερινές διαδικασίες αλλαγών τιμών
εύκολα και γρήγορα.
• Ελέγξτε τις προσφορές και τις εκπτώσεις
• Υπολογίστε με ακρίβεια τους τζίρους ανα κατηγορία και τα
δικαιώματα εκμετάλλευσης που πρέπει να καταβάλλετε
στον Franchisor
• Πληροφορηθείτε σε πραγματικό χρόνο για τις πωλήσεις
εσωτερικά και στο κινητό σας.
• Πληροφορηθείτε τον μέσο όρο πωλήσεων σε πραγματικό
χρόνο όταν συμπληρώνετε παραγγελίες
• Ενημερωθείτε για τους χειρισμούς των υπαλλήλων σας
(Ακυρώσεις, επιστροφές )
• Έχετε Υποστήριξη 24/7
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Open Accounting:
Open Accounting:
Η λύση Open Retail
ολοκληρώνεται με την
μετάβαση στο επόμενο
επίπεδο μέσω του Open
Accounting το οποίο
παρέχει πλήρη διαχείριση
της επιχείρησης Λιανικής
σε κεντρικό επίπεδο
αυτοματοποιώντας
περαιτέρω τις διαδικασίες.
.

Open Retail POS
Open Retail Store  
Open Retail Marketing
Franchise
Open Accounting
Επιχειρηματική
Πληροφόρηση
Ξεκινήστε Σήμερα
μετά προσαρμοστείτε
στις μελλοντικές
αλλαγές του κλάδου

Πλήρης Διαχείριση των Πόρων της Επιχείρησης Λιανικής
Η λύση Open Retail ολοκληρώνεται με την μετάβαση στο επόμενο
επίπεδο μέσω του Open Accounting το οποίο παρέχει πλήρη διαχείριση
της επιχείρησης Λιανικής σε κεντρικό επίπεδο αυτοματοποιώντας
περαιτέρω τις διαδικασίες. Λόγω της καινοτομίας στην οργάνωση των
εγγραφών με την λογική του διπλογραφικού συστήματος, επιτυγχάνεται
ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που δημιουργούνται από την
πώληση ενός είδους στο ταμείο μέχρι την λογιστική και επιχειρηματική
απεικόνιση, προσφέροντας ολοκληρωμένο τρόπο παρακολούθησης
όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, συνδέοντας τμήματα,
λειτουργίες και πληροφόρηση σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον
εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα:

•
•
•
•
•

Γενική και αναλυτική Λογιστική
Εισπρακτέοι και πληρωτέοι λογαριασμοί
Εφοδιαστική αλυσίδα
Διαχείριση Αποθηκών
Σύστημα Επιχειρηματικής Πληροφόρησης

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έχει γίνει με τη λογική All-in-One οθονών,
που καθιστά ταχύτατη τη μετάβαση των χρηστών στο νέο σύστημα ενώ
παράλληλα ελαχιστοποιεί τα λάθη.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά Open Accounting:

• Ενιαία φόρμα διαχείρισης αποθήκης All-in-one (Αγορές –
Πωλήσεις, Διακινήσεις)
• Ενιαία φόρμα παρακολούθησης οικονομικών κινήσεων
All-in-one (Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα)
• Ενιαία λειτουργία εταιρειών, ανεξάρτητα από τον τρόπο
τήρησης και κατηγορίας των βιβλίων
• Αμφίδρομη ενημέρωση των εισπρακτέων –
πληρωτέων λογαριασμών από όλα τα υποσυστήματα
(Χρηματοοικονομικά -λογιστική)
• Αυτόματος έλεγχος - συμφωνία υποσυστημάτων
• Σύνδεση με συστήματα EDI για ηλεκτρονικά τιμολόγια
• Παρακολούθηση συμφωνιών με προμηθευτές (πιστωτικά
έκπτωσης)
• Κερδοφορίας σε Επίπεδο Παραστατικού
• Κεντρική Διαχείριση όλων των Καταστημάτων
• Επιχειρηματική Πληροφόρηση
• Διαχείριση τακτικών απογραφών (Λογιστικό κέρδος μέσω
απογραφών).
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Αγορά Εντατικής
Λιανικής

Open Retail Suite:
Ένα πλήρες
παραμετροποιήσιμο
σύστημα Διαχείρισης
Λιανικής. Iδανικό για όλες
τις επιχειρήσεις Λιανικής,
με ένα ή πολλαπλά
σημεία πώλησης, ίδιας
ιδιοκτησίας ή franchise.

Open Retail POS
Open Retail Store  

Open Retail
Suite

Open Accounting

Πλεονεκτήματα

Συμπερασματα

Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Η επιβίωση της εταιρείας Λιανικής εξαρτάται άμεσα από την γρήγορη
πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαχείριση της
επιχείρησης – Πωλήσεις, Πελάτες, Αποθέματα, Χρηματοοικονομικά
και Κερδοφορία – ώστε ο επιχειρηματίας να μπορεί να αντιδράσει
άμεσα και να διορθώσει τυχόν αστοχίες της διαχείρισης. Το Open
Retail Suite παρέχει ενσωματωμένα στατιστικά σε όλες τις ροές
εργασίας, από τη Διαχείριση των Ταμείων, Καταστήματος μέχρι
Αποθέματα, Αγορές, Πληρωμές ως την Κερδοφορία.
Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες ακόμα και στο internet, ώστε οι
υπεύθυνοι να μπορούν να διαχειρίζονται την επιχείρηση ανά πάσα
στιγμή, από όπου και αν βρίσκονται.

Πλήρης ενσωματωμένη πληροφόρηση:

• Ολοκληρωμένη πληροφόρηση των αποθεμάτων,
πωλήσεων και αγορών
• Ανάλυση Αποθεμάτων ανά ηλικία, Πληροφορίες ανα
κατηγορία , ανα είδος και περιθώριο κέρδους.
• Ισοζύγια Αποθηκών, Ειδών, Πελατών, Προμηθευτών
• Πιστωτικά έκπτωσης
• Στατιστικά στοιχεία εντατικής λιανικής και χονδρικής
• Στατιστικά Καταστημάτων

Open Retail Marketing
Franchise
Open Accounting
Επιχειρηματική
Πληροφόρηση
Ξεκινήστε Σήμερα
μετά προσαρμοστείτε
στις μελλοντικές
αλλαγές του κλάδου
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Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα στον Επιχειρηματία, Λογιστή,
Διευθυντή Καταστήματος να λαμβάνει εξατομικευμένη και δυναμική
πληροφόρηση, μέσω της χρήσης εργαλείου Επιχειρηματικής Ευφυϊας
- Targit.

Αγορά Εντατικής
Λιανικής

Open Retail Suite:
Ένα πλήρες
παραμετροποιήσιμο
σύστημα Διαχείρισης
Λιανικής. Iδανικό για όλες
τις επιχειρήσεις Λιανικής,
με ένα ή πολλαπλά
σημεία πώλησης, ίδιας
ιδιοκτησίας ή franchise.

Open Retail POS
Open Retail Store  
Open Retail Marketing
Franchise
Open Accounting
Επιχειρηματική
Πληροφόρηση

Open Retail
Suite

Open Accounting

Πλεονεκτήματα

Συμπερασματα

Ξεκινήστε Σήμερα - μετά προσαρμοστείτε
στις μελλοντικές αλλαγές του κλάδου
Το Open Retail Suite είναι μία σπονδυλωτή λύση όπου κάθε
υποσύστημα μπορεί να υλοποιηθεί αυτόνομα και να ενοποιηθεί και με
εφαρμογές τρίτων. Επιπλέον, επιτρέπει στους πελάτες να ξεκινήσουν
με τη Λύση Open Retail Simple ώστε όσο μεγαλώνουν οι ανάγκες
τους, να μπορούν να επιλέξουν περισσότερα υποσυστήματα.
Σε ποιους απευθύνεται:

•
•
•
•

Κάλυψη ταμείου (POS)
Μικρό Μεμονωμένο Κατάστημα (π.χ. Μίνι-Μάρκετ)
Μεμονωμένο Κατάστημα Σουπερμάρκετ
Αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ

Επιπλέον, έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις για να μπορεί να
καλύψει τις λειτουργίες:
Αρτοποιεία , Οπωροπωλεία, Κρεοπωλεία, Καφέ - Γρήγορο Φαγητό, ως
αυτόνομα καταστήματα ή εντός πλαισίου Αλυσίδας

Εμείς στην Open System Solutions εξελίσσουμε συνεχώς τη
λύση Open Retail Suite, προστατεύοντας έτσι την επένδυση του
Επιχειρηματία.

• Ενσωματώνουμε διαρκώς νέα λειτουργικότητα,
για να μπορέσουμε να συναντήσουμε τις διαρκώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες της Επιχείρησης Λιανικής.
• Ανταποκρινόμαστε έγκαιρα σε όλες τις αλλαγές του
φορολογικού πλαισίου.
• Παρέχουμε υποστήριξη 24/7, διασφαλίζοντας μεγαλύτερο
χρόνο λειτουργίας
Έτσι, ο επιχειρηματίας μπορεί άφοβα να εστιάσει στους πελάτες του,
υιοθετώντας μια πελατοκεντρική και απλή λύση.

Ξεκινήστε Σήμερα
μετά προσαρμοστείτε
στις μελλοντικές
αλλαγές του κλάδου
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Αγορά Εντατικής
Λιανικής

Open Retail
Suite

Open Accounting

Πλεονεκτήματα

Συμπερασματα

Open Retail Suite: Μία Λύση - Πολλαπλά Πλεονεκτήματα
Επιχειρηματίας

Διευθυντής Καταστήματος

Λογιστής

Το Open Retail Suite επιτρέπει την ομογενοποιημένη
πληροφόρηση ολόκληρης της επιχείρησης, ώστε
να μπορέσετε εσείς ο Επιχειρηματίας να διοικήσετε
αποτελεσματικά και κερδοφόρα.

Ως Διευθυντής καταστήματος αποκτήστε όλα τα εργαλεία
και την πληροφόρηση, για να μπορέσετε να διαχειριστείτε
αποτελεσματικά το κατάστημα.

Ως Λογιστής αποκτάτε τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσετε
τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες. Η πλήρης
αυτοματοποίηση των διαδικασιών λόγω του
ενσωματωμένου διπλογραφικού σύστηματος,
ελαχιστοποιούν τα λάθη, και μειώνουν το χρόνο
απασχόληση για τον έλεγχο του καταστήματος .

• Αυξήστε την απόδοση της επένδυσής σας,
υλοποιώντας ολόκληρη την πλατφόρμα ή
μεμονωμένα υποσυστήματα, μειώνοντας τα
κόστη IT ενώ αυξάνετε την παραγωγικότητα
των υπαλλήλων σας
• Πληροφορηθείτε έγκαιρα για το σύνολο της
επιχείρησης, σας δίνει την σιγουριά που
χρειάζεστε για να πάρετε σωστές αποφάσεις
για την επιχείρησή σας
• Εφαρμόστε μάρκετινγκ πολιτικές που θα
αυξήσουν τις πωλήσεις
• Αυξήστε την ικανοποίηση και αφοσίωση των
πελατών σας.
• Μειώστε τα κόστη λειτουργίας σας
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• Το Retail Suite είναι μια πελατοκεντρική
πλατφόρμα, απελευθερώνει χρόνο από τη
διαχείριση για να οικοδομήσετε καλές σχέσεις
με τους πελάτες
• Εφαρμόστε προωθητικές ενέργειες εντός
καταστήματος ώστε να αυξήσετε τις πωλήσεις
• Οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν ταχύτατα
να μεταβούν και να χειριστούν τη λύση Retail
POS. Η λύση διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση
λαθών, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους.
• Διαχειριστείτε αποτελεσματικότερα το
κατάστημα μέσα από την αυτοματοποίηση
διαδικασιών
• Αποκτήστε άμεση πληροφόρηση για τα
αποθέματα, τις πωλήσεις - αγορές, πληρωμές.
• Κερδίστε απρόσκοπτη λειτουργεία ταμείου,
σχεδόν εκμηδενίζοντας τις ώρες downtime.
• Ελέγξετε τους υπαλλήλους και τα διαθέσιμα
του καταστήματος σας.

• Αυτοματοποιήστε όλες τις εγγραφές στη
Λογιστική και επικεντρωθείτε σε στρατηγικής
σημασίας λειτουργίες για την επιχείρηση
• Ο τρόπος παρακολούθησης των
χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ταμείο,
πιστωτικές κάρτες, Pos τραπεζών, κουπόνια),
απλοποιεί τη διαχείριση και διευκολύνει την
πληροφόρηση.
• Βελτιώστε τις ανεπαρκείς και χειροκίνητες
διαδικασίες, με αυτοματοποιημένες,
αυξάνοντας την αξία που εχετε να προσφέρετε
στον επιχειρηματία και την επιχείρηση.

Αγορά Εντατικής
Λιανικής

Open Retail
Suite

Open Accounting

Πλεονεκτήματα

Συμπερασματα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Το Open Retail Suite είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη Αγορά της Λιανικής πώλησης και απευθύνεται στο Μεμονωμένο Κατάστημα αλλά και την
Πολύ Μεγάλη Αλυσίδα. Είναι μια ενιαία λύση, προσιτή και οικονομική για τη διαχείριση ολόκληρης της Επιχείρησης.
Καλύπτει την εντατική λιανική πώληση (Open Retail POS), την Διαχείριση του Καταστήματος, την Επιβράβευση Πιστότητας Πελατών, τις
Προσφορές & Εκπτώσεις (Open Retail Store), τη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Open Accounting) και την Επιχειρηματική
Πληροφόρηση. Διατίθεται με άδειες αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Στόχοι

Υποσυστήματα

Πλεονεκτήματα

• Να αυξήσετε τις πωλήσεις σας
• Να διαχειριστείτε τα αποθέματα
αποτελεσματικά
• Να έχετε άμεση πρόσβαση στις
επιχειρηματικές πληροφορίες για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση
• Να βελτιώσετε την Ικανοποίηση των
Πελατών σας
• Να επιτύχετε την απρόσκοπτη
Λειτουργία της Επιχείρησης

•
•
•
•
•
•

• Ελαχιστοποιήστε τα Λάθη στο σύνολο
της Εταιρείας
• Αυξήστε την ικανοποίηση των
πελατών
• Προσαρμοστείτε εύκολα στις αλλαγές
του κλάδου
• Πάρτε έγκαιρες και σωστές
αποφάσεις βασισμένοι σε έγκυρα
στοιχεία
• Εφαρμόστε πολιτικές μάρκετινγκ για
να αυξήσετε τις πωλήσεις σας
• Εταιρεία

Open Retail POS
Open Retail Store  
Open Retail Marketing   
Franchise       
Open Accounting  
Επιχειρηματική Πληροφόρηση

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.oss.gr/openretail
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OPEN SYSTEM SOLUTIONS
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙΤΕ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
Η Open System Solutions δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών λύσεων λογισμικού και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Πληροφορικής για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Πρωταρχικός στόχος μας , είναι να βελτιώσουμε τις λειτουργίες των πελατών
μας μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των επιχειρηματικών λύσεων που προσφέρουμε, για να αυτοματοποιήσουν και να απλοποιήσουν
όλες τις λειτουργίες της επιχείρησής τους. Επενδύουμε διαρκώς στα προϊόντα μας και στους ανθρώπους μας, ώστε να ενσωματώνουμε νέες
λειτουργικότητες και νέες τεχνολογίες, οι οποίες προσδίδουν αξία στους πελάτες μας. Εξειδικευόμαστε στην κάλυψη των αναγκών των κάθετων
αγορών Λιανικής, Εστίασης, Ακτοπλοΐας και Γυμναστηρίων,Υπηρεσιών ( Service).

Λύσεις
• Open Accounting ERP   
• Open Retail Suite
• CRM
• Open Fitness - Γυμναστήρια
• Vessels Management (Ακτοπλοΐα)
• Agency Management (Δηλωτικά – Φορτωτικές)

Υπηρεσίες
• Υπηρεσίες Παραμετροποίησης
• Υπηρεσίες Εγκατάστασης
• Υπηρεσίες H/W
• Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύου
• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
• Υπηρεσίες Υποστήριξης

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
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Οι λύσεις Open Accounting και Open Retail Suite βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό Σελφ Σερβις Excellence Awards 2012, στην
κατηγορία Καινοτομία & Νέα Τεχνολογία, για τον αυτοματισμό και την απλοποίηση που προσφέρουν στη διαχείριση των
Επιχειρήσεων Λιανικής.

www.oss.gr

Open System Solutions
ΑΡΚΤΙΝΟΥ 2
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Τ.Κ. 116 35
ΤΗΛ. 2168001660
ΦΑΞ 2107013617
www.openretail.gr

www.accounting.gr

www.openfitness.gr

