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Уважаеми клиенти,
Вече почти двадесет години СИС Технология АД
успешно предлага на българския пазар и зад
граница своите софтуерни продукти за
управление на търговията. С повече от 400
инсталации POS Master се доказва като найефективната и надеждна електронна търговска
система, която не спира да се развива в името
на удобството и по-успешния Ви бизнес.
Имаме удоволствието да Ви представим
поредния бюлетин, представящ новостите в
продуктите ни за управление на търговията.

РИТЕЙЛ СОФТУЕР

POSMaster - система за управление
на търговски обекти, осигуряваща
високоскоростна организация на
голям брой касови места, връзка
между продажбите и складовите
наличности в реално време.

Дефиниране/редактиране на титулярен
доставчик
До сега редакцията бе възможна само от картон на артикула.
Вече корекции са възможни и директно от документа за
доставка. Ако артикул, участващ в заявката, е имал титулярен
доставчик и се зададе нов доставчик от доставка, старият се
замества с нововъведения. Операцията може да се извършва за
една или за няколко артикула едновременно.

Новости в клиентски карти за лоялност
Възможност за добавяне на разширена демографска информация за картодържателя: имен ден, рожден ден,
професия, брой членове в семейството и други. При коректно и системно въвеждане на данни, търговската
верига получава представителна информация за потребителския профил на лоялните клиенти. Разработени
са и нови бонус-схеми за възнаграждаване на клиентска лоялност.

Нова функционалност - създаване на заявки към чуждестранни доставчици
За клиенти, контактуващи директно с чуждестранни доставчици, е автоматизиран процеса по генериране и
експортиране на заявки във валута. Добавени са допълнителни полета за въвеждане на данните на
контрагента и параметрите на заявката на английски език. Опционално заявката се генерира на английски
език, като е запазена възможността да се генерира и на български език. Експортите на заявката са във формат
.xls, като има възможност за директно изпращане на заявката към клиент при зададен e-mail адрес.

Ако се интересувате от повече подробности, свързани с новостите, които Ви предлагаме,
не се колебайте да се свържете с нашите консултанти!

София 1345
бул. "Цариградско шосе" 115Г,
Бизнес център Мега парк, ет. 6
Тел.: 02/ 802 5800
Факс 02/ 802 5830
e-mail: office_sf@sistechnology.com

Варна 9009
Бизнес парк Варна
Сграда 1, ет. 4
Тел.: 052/ 702 100
Факс: 052/ 750 507
e-mail: office@sistechnology.com

Велико Търново 5000
ул. "Поп Харитон" № 4, ет.1, офис 3
тел. : 088 8459283
office_vt@sistechnology.com

Бургас 8000
пл. "Царица Йоанна" № 11-13, ет.1
тел.: 056/ 820 776
burgas@sistechnology.com

Русе 7000
ул. “Васил Петлешков” 31
Тел.: 088 7513640
e-mail: rousse@sistechnology.com

www.sistechnology.com
Продажби с фактури към клиенти от Европейския съюз (вътреобщностни доставки)
За клиентите, извършващи продажби към компании в страни-членки на Европейския съюз, е разработена
функционалност, чрез която продажбата с фактура да бъде коректно отразена. В картона на чуждестранния
контрагент се отбелязва отметка за неначисляване на ДДС при продажба, която по подразбиране е
неактивна. В картона на документа за продажба, при избор на контрагента автоматично се зарежда
общовалидната за съюза валута, като към основната сума не се начислява данък добавена стойност
* Вътреобщностна доставка е доставката на стоки, транспортирани от територията на страната до територията
на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице.

Аналитична справка Складови разписки по фактури за продажба
Засичането на документите складови разписки и издадени по тях фактури е реализирано в нова аналитична
справка Складови разписки по фактури за продажба. Справката може да се изведе за избран от оператора
месец, като предоставя възможност за прецизиране на информацията чрез допълнителни филтри: клиент,
клиентски обект, група клиенти, организатор продажби, маршрути.

Оптимизация в процеса на продажба продажби на пакетаж
В мобилното приложение за разносна търговия VANAssist е
добавена настройка за продажба на стока на пакетаж.
Настройката е неактивна по подразбиране. При активиране на
настройката и добавяне на стока в документа за продажба,
приложението взема информация за единичните бройки,
съдържащи се в пакетажната единица и добавя резултатното
количество в основна мерна единица.

VAN Master - цялостно решение за
автоматизиране
дейността на
.
компании от сектора на мобилната
търговия и логистиката.

Orange – цялостна система за
управление на ресторанти,
заведения за бързо хранене,
кафенета, клубове и др.

Бърз достъп до избрани стоки от менюто.
Въвеждане на артикули в група “Обедно меню”
Добавена е нова функционалност , която позволява
извеждане извън стандартното меню на част от артикулите,
които се използват най-често или с цел създаване на
Обедно меню, за заведенията, които предлагат тази
опция. Функционалността ускорява процеса по маркиране
На артикулите при въвеждането на поръчките на клиентите. Не е приложима за обекти за бързо хранене, в
които артикулите се маркират по код.

Ако се интересувате от повече подробности, свързани с новостите, които Ви предлагаме,
не се колебайте да се свържете с нашите консултанти!

