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В предишният бюлетин представихме няколко хардуерните устройства, подходящи за различните търговски
обекти, а сега като за първи бюлетин през 2018 г. ще заложим на новите функционалности в POS Master.
В следващите редове ще наблегнем на промоциите, бързото търсене на артикули и записът на документи в
MSAssist.

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОСТАВКА
Подобрена функционалност за директен запис на документ за доставка в модул SMAssist.
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Промяната предоставя възможност на потребителя, при създаването на документ за доставка с опция
за автоматичен запис, да:
• Въведе номер на документа за доставка;
• Избере типа документ;
• Посочи дата на издаване на документа.
В настройките на приложението може да се дефинира и вида плащане (в брой, с платежно и отложено),
както и достъпните типове документи за потребителя (Складова разписка (СР) без отделено ДДС, СР
с отделено ДДС в документа, Фактура (Ф) и Проформа Фактура).
ПРИВЛЕЧЕТЕ ПОВЕЧЕ КЛИЕНТИ С НОВИТЕ ПРОМОЦИИ В PROMOMANAGER
В Promo Manager могат да се направят отстъпки при най-евтина стока и при най-скъпа такава. При този
вид промоция, намалението в цената ще бъде приложено при достигане на определен брой артикули.
Единствено се изисква да бъдат дефинирани участващите стоки в промоцията, процента отстъпка и
броят стоки.

„ Промоции в Promo Manager “

ТЪРСЕНЕ НА АРТИКУЛИ
Възползвайте се от допълнителна функционалност
в бързо търсене на артикул на касовия модул. Чрез
нея потребителите, работещи в модул каса ще имат
възможност да селектират групата, в която участва
съответния артикул, за да го открият своевременно
и лесно.

ПРОМОЦИИ
Детерминирайте периода за анонсиране на
предстояща
промоция,
чрез
допълнителна
настройка-„Промоционална цена до“. Посредством
тази настройка имате възможност да укажете брой
предварителни дни за показване на бъдеща
промоционална цена.

„ Промоции в SM Manager “
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„ Нова функционалност в модул Каса “
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