
Open Retail Suite 

Η πιο ολοκληρωμένη 
λυση ΓΙΑ ΤΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1
Ασύγκριτη αξιοπιστία, ταχύτητα & 
σταθερότητα στις καθημερινές σας 

συναλλαγές λιανικής πώλησης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 4
Ολοκληρωμένη, διαρκή & άμεση 

υποστήριξη από το προσωπικό 
μας, 7 ημέρες την εβδομάδα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 2
Απόλυτη προσαρμογή του 

συστήματος στις ακριβείς ανάγκες 
της επιχείρησής σας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 3
Ομαλή μετάβαση από 

οποιοδήποτε προηγούμενο 
εξοπλισμό και λογισμικό 
στο δικό σας Open Retail 

από την OSS

ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ πλεονεκτηματα

Ανακαλύψτε την υπεροχή του συστήματος εντατικής λιανικής 
Open Retail της Open System Solutions, σε 4 βήματα: 



Open Retail θα πει «δυναμη» 
στη λιανική!

Επιλέγοντας το Open Retail της Open System Solutions, αποκτάτε τώρα κι 
εσείς το πιο γρήγορο, εύχρηστο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό σύστημα στην 

αγορά εφαρμογών λογισμικού λιανικής πώλησης στην Ελλάδα. 
Με αυτό το σύστημα, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από πλεονεκτήματα 

που το κάνουν να ξεχωρίζει πραγματικά: 

ΟΘΌΝΗ 

Παραμετρικές οθόνες πώλησης, αναλόγως με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, με χρήση απλών οθονών ή αφής

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Ταχύτατη & πλήρης επεξεργασία χαρακτηριστικών & ειδών 
(διόρθωση & γρήγορη αλλαγή τιμής, εκτύπωση ετικέτας, 
πολλαπλοί τιμοκατάλογοι & barcodes ανά είδος)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Ολοκληρωμένη διαχείριση (all in one) των κινήσεων του 
καταστήματος μέσα από μία οθόνη (αγορές, πωλήσεις, 
διακίνηση, εισπράξεις, πληρωμές)

ΤΑΜΕΙΟ 

Απρόσκοπτη, εύχρηστη & ταχύτατη λειτουργία του ταμείου, με 
ελάχιστες ανάγκες εκπαίδευσης ως προς τη λειτουργία του

έλεγχος 

Αποτελεσματικός έλεγχος & επίβλεψη του καταστήματος ή 
της αλυσίδας καταστημάτων, των ταμείων, της αποθήκης & της 
διανομής



Μια ξεχωριστή εφαρμογή... 
στα μέτρα σας!

Επειδή κάθε σημείο εντατικής λιανικής πώλησης έχει τις δικές του 
ιδιαιτερότητες, τους εντελώς δικούς του τρόπους λειτουργίας, το Open Re-

tail Suite αποτελεί μια εφαρμογή που προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες 
κάθε μικρής ή μεγάλης επιχείρησης. Απολαύστε μοναδικά χαρακτηριστικά 

που καλύπτουν επακριβώς τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της δικής σας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ευέλικτη & ταχύτατη προσαρμογή του συστήματος 
στις ανάγκες της επιχείρησής σας

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Λεπτομερής ανάλυση των κινήσεων που αφορούν τις πωλήσεις 
(διαγραφές-επιστροφές, ακυρώσεις, αλλαγές)

στατιστικα

Ολοκληρωμένα στατιστικά αγορών-πωλήσεων, με πολλαπλές 
επιλογές/φίλτρα, σε επίπεδο είδους, κατηγορίας, περιόδου και όλα, 
μέσα από μία μόνο οθόνη (all in one) & σε πραγματικό χρόνο

ενημερωση 

Συνεχής ενημέρωση για την κερδοφορία, τον τζίρο, τα αποθέματα 
και το καλάθι της νοικοκυράς σε μία οθόνη με το πάτημα ενός 
πλήκτρου. 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Καλύπτει τις ανάγκες  χονδρικής και λιανικής πώλησης 
σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων.



Οι άνθρωποι της OSS κοντά σας 
24 ώρες το 24ωρο!

Το σύστημα Open Retail ενσωματώνει τεχνογνωσία πολλών ετών από όλες τις 
αλυσίδες της λιανικής πώλησης, ενώ την ίδια στιγμή, το προσωπικό της OSS, 
χάρη στην εκπαίδευση, την εμπειρία και την ευελιξία του, χτίζει μαζί σας μια 

σχέση εμπιστοσύνης που σας διασφαλίζει μία διαρκή και επιτυχή υποστήριξη. 

Έτσι:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Απολαμβάνετε διαρκή & αδιάλειπτη υποστήριξη & εξυπηρέτηση, 
7 ημέρες την εβδομάδα*

ΛΥΣΕΙΣ 

Διασφαλίζετε άμεση επίλυση κάθε απορίας ή προβλήματος 
σε σχέση με τη λειτουργία, τις δυνατότητες και την 
αποτελεσματικότητα του δικoύ σας Open Retail συστήματος

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

Κερδίζετε σε χρόνο, χρήμα & αξιοπιστία, 
είτε είστε μια μικρή επιχείρηση ή franchise, είτε μια μεγάλη 
αλυσίδα supermarket

ΕΞΕΛΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Κατακτάτε έναν ομαλό ρυθμό λειτουργίας, 
ανάπτυξης και επέκτασης της επιχείρησής σας

*Εφόσον παρέχεται από το συμβόλαιο υποστήριξης.



Κάντε το βήμα της επιτυχίας 
με το Open Retail!

Δεν υπάρχει λόγος πια να το σκέφτεστε: επιλέγοντας το Open Retail, κάνετε 
δικό σας ένα πραγματικά ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό λογισμικό. Τα 

οφέλη είναι άμεσα και σημαντικά:

αποτελεσματικοτητα

Εγγυημένη αποτελεσματικότητα στις καθημερινές λειτουργίες των 
καταστημάτων, με ταυτόχρονη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της εταιρείας σας

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Ενσωμάτωση των πρακτικών της αγοράς στο λογισμικό, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας & των πωλήσεων 
(εξόφληση λογαριασμών, άυλος χρόνος κ.λπ.)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Προσωποποιημένη επικοινωνία με τους πελάτες μέσω 
διαφημιστικών οθονών, αποστολής e-mail & SMS, με σκοπό 
την άμεση πληροφόρησή τους, σχετικά με τις προσφορές και τις 
πιστωτικές πολιτικές

πληροτητα

Πλήρης κάλυψη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για ένα 
κατάστημα και κάλυψη όλων των αναγκών του διευθυντή, του 
επιχειρηματία και του λογιστή

Χάρη στα παραπάνω οφέλη, αυξάνουμε τη διαχρονική αξία του 
λογισμικού και ταυτόχρονα την αξία του καταστήματός σας για 
τους πελάτες σας!



Επισκεφθείτε τώρα το 
www.openretail.gr 

και μάθετε ακόμα περισσότερα για όλες τις δυνατότητες του 
συστήματος διαχείρισης εντατικής λιανικής Open Retail της OSS!

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Οι  εφαρμογές  Open Accounting  και Open Retail Suite  βραβεύθηκαν  στο  διαγωνισμό   Σελφ Σέρβις  excel-
lence  Awards  2012 στην κατηγορία «Καινοτομία & Νέα τεχνολογία»  και διακρίθηκαν  στα Impact Business IT 
Excellence AWARDS 2017 ως  «η πιο αποτελεσματική  λύση για επιχειρήσεις  εντατικής λιανικής».



www.openretail.gr www.accounting.gr www.openfitness.gr

www.oss.gr

Open System Solutions
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