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POS MASTER
POS Master е многофункционална система за
управление на търговски обекти. С помощта на
POS Master се извършват всички процеси, свързани
с реализирането на стоките до крайния потребител, като се осигурява
ефективен контрол над персонала, наличностите и паричните средства.
НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
Нова справка “Стоки с изтичащ срок на годност“
В меню справки на SMManager е добавена нова справка с наименование
„Стоки с изтичащ срок на годност“. Справката работи на база направените
доставки за указания период и въведените срокове на годност на
артикулите. Ако има артикули с изтичащ срок на годност, то справката
сигнализира, за да бъдат проверени.
Справката съдържа следните колони:
ERP
• N - Пореден номер на ред;
• Код – код на стоката;
• Име – наименование на стоката;
iii
• МЕ – мерна единица на стоката;
• ТМ – търговска марка на стоката;
• Група – група, към която принадлежи стоката;
• Подгрупа – подгрупа, към която принадлежи стоката;
• Титулярен доставчик – титулярен доставчик на стоката;
• Количество (с изтичащ срок) – количеството от стоката с изтичащ срок
на годност;
• Общо количество – визуализира се текущата наличност за стоката.
Добавена е опция за директен запис на документ за доставка в
мобилнито приложение Складов асистент.

POS MASTER
Дефиниране на локална промоция в обект с приоритет пред глобална
промоция
Разработена е функционалност за дефиниране на локална промоция в
обект, която е с по-висок приоритет от глобалната (дефинирана в
Централен офис) за същия артикул, до изтичането ѝ или прекратяването ѝ.
Визуализация на клиентско лого на касовите монитори
Функцията позволява заместване на логото на СИС Технология с лого на
търговската верига. Изискванията за размер са 469 х 70 px. При задаване
на клиентското лого на позиция горен десен ъгъл, логото на “СИС
Технология” се премества в долния ляв ъгъл.
Добавени са реквизити – бруто съдържание и мерна единица
В „Групова обработка“ на артикули е добавена възможност за дефиниране
на "Брутно съдържание" и "МЕ"(мерна единица) свързани с информацията,
която е отпечатвана на етикета.
Бърз избор на стоки
Добавена е възможност за дефиниране на 10 бързи бутона за бърз избор
на стоки.
Добавен е филтър при избор на стоки, който да показва само стоки с
наличност под минималната
Във филтър на Стоки е добавен нов критерии – чек бокс „Наличност под
минималната“. При маркиран чек бокс се филтрират само стоки, чиято
текуща наличност е по-малка от дефинираната минимална наличност в
картона на стоката/те.
RFID идентификация на каса
Интегриране на RFID четец BA9x. Целта е RFID карта да се използва за
оторизация за специални команди като VOID, канцелиране на бон, отстъпки
и др.
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