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ESL-TV
Разработен е нов модул за визуализация на етикети на телевизор(монитор).

ESL – TV е WEB базирана система,
която управлява, чрез връзка с POS
Master
в
реално
време,
съдържанието
на
мониторите,
ситуирани в отделни зони на
търговския обект.

Тя позволява да се визуализират изображения, цени и информация за продукти от
даден регион, както и реклами на общ телевизор. По този начин се придава
съвременна и модерна визия на търговския обект, като същевременно се улеснява
процесът по етикетиране на продуктите в съответната зона.
Чрез нея ще можете да управлявате произволен брой телевизори. Визуализацията се
осъществява чрез Label Controller(Нучете повече в Бюлетин Retail Hardware Юни 2018),
като за всеки монитор е необходимо отделно устройство.
Продуктът предоставя няколко варианта за схема на визуализацията, в зависимост от
желания брой артикули за представяне.

Предимства:
• Автоматизиране на процесите по въвеждане на нови артикули, дефиниране на
регулярни и промоционални цени и добавяне на допълнителна информация
• Управлението на цените в реално време, позволява гъвкавост при образуването
им и възможност за експериментиране с еластичността им
• Улеснен процес по етикетиране
• Повишаване атрактивността на търговската зала
• Подобрена клиентска ориентация
• Възможност
за
бърза
реакция
при
необходимост от смяна на цените в търговската
зала
• Спестява труд, време и средства за
отпечатване на цени
• Визуализация на рекламни изображения
• Възможност за автономна работа, при
липса на търговска система POS Master

Заповядайте в нашите офиси за демонстрация!
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GDPR
Както вече знаете, от 25 Май 2018 година започва да се прилага пряко във всички
държави-членки на Европейския съюз, регламент за защита на личните данни(GDPR). В
тази връзка разработихме някои нови функционалности в SMManager, Loyalty Club Card
System и EVO II, предоставящи възможност за работа в съответствие с изискванията,
поставени от Регламента.

Loyalty Club Cars System

- Ограничаване на правата за достъп до лични данни на отделните потребители в
системата
В картона на всеки потребител (в Club Card Manager/ Настройки/ Потребители) е
добавен нов чек-бокс „Забрана за достъп до лични данни“, който по подразбиране не е
маркиран.
За потребители с ограничен
достъп до лични данни са валидни
следните ограницения:
Всички
лични
данни
на
картодържателите - ЕГН, GSM,
е-mail, Адрес, Телефон, Лична
карта се извеждат със звездички ***
в
менютата
Картодържатели,
Карти, Ваучери и Справки.
Имената на картодържателите
са заменени със звездички в
списъка в меню Карти и Касови
бонове, като в меню Карти името
на картодържателя се вижда само
при отваряне на конкретна карта.
Имената на картодържателите са заменени с текст Картодържател в следните
менюта:
• Транзакции
• Ваучери
• Справки
При експорт на данни описаните полета се попълват така, както се извеждат на екран
(маскирани).
- „История на експорт“
В картона на всеки потребител е добавен бутон „История на експорт“, който извежда
в таблица експортираните от потребителя данни.
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GDPR
Добавен е допълнителен модул, предоставящ
информация за най-важните аспекти от GDPR, както
и практически съвети към операторите в системата
при прилагането му.

„Забрани достъп до лични данни“ - В картона на потребителя е добавен нов чек бокс,
при избора на който - полетата и колоните, съдържащи лични данни, се маскират с „*“.

! При експорт към ексел
или принтиране на екрани,
съдържащи
лична
информация,
също
се
визуализират „*“ , подобно на
екраните в програмата.
„История на експорт“ - При изборът му се отваря нов екран, визуализиращ списък на
всички експорти на екрани, съдържащи лични данни. В този екран могат да се проследят
дата и час на експорта, експортираният екран, филтър и брой записи.
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GDPR
В SMManager са добавени нови опции в правата на потребителите, с които е дадена
възможност за ограничаване на достъпа до личните данни на клиентите, доставчиците и
картодържателите.
Опциите са достъпни само с потребител Admin и трябва да се заложат за всеки
конкретен потребител поотделно.
Препоръчваме освен тези опции да се прегледат детайлно правата на всеки
потребител до всеки модул и подмодул на системата и да се забрани достъп до
модулите, които не са необходими за оперативната му работа.

Опция „Забрана на лични данни“
o Маскират се със звездички всички лични
данни в модули Клиенти и Доставчици.
o При работа в модули Доставки, Фактури и
Заявки данните за клиентите и доставчиците се
извеждат маскирани по същия начин.
o В модул Карти всички лични данни на
картодържателите,
вкл.
и
имената,
са
маскирани със звездички
Опция „Забрана експорт на лични данни“
o при експорт с F5 на изброените по-горе
номенклатури, личните данни се експортират
маскирани със звездички
- така, както се
извеждат на екран

Добавени са допълнителни Лог файлове, трасиращи данни за разпечатване или
експортиране на лични данни. Файловете съдържат информация относно дата и час
на експрота, инициали на потребителя, направил експорта, Модул, от който е направен
експортът (напр. Клиенти), както и брой записи, които е съдържал файлът.

Добавена е и възможност за
извеждане
на
бутон,
предоставящ информация за
най-важните аспекти от GDPR,
както и практически съвети към
операторите в системата при
прилагането му.
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CashReg
Във връзка с GDPR са добавени:
o
o
o

Опция за скриване на ЕГН на физически лица в касата
Опция за спиране на печат на Име на картодържатели
Опция за спиране печат на номер на клубна/клиентска карта

Авансово плащане по заявка от клиент
Новата
разработка
предоставя
възможността на клиентите да направят
депозит към своя заявка на касата, като
ако клиентът няма заявка до момента – с
плащането на депозита, се създава нова
такава, а ако клиентът има вече заявка и
иска да направи депозит – методът е
същият и депозита се начислява към
съответната заявка.

След направен депозит заявката се генерира в SMManager за обработка:

Автоматичен дубликат на сторно бележка
В CashReg е добавена настройка с наименование "Авт.дубликат на сторно бележка".
o
ако настройката не е маркирана не се издава автоматично дубликат на сторно
бележка.
o ако настройката е маркирана при издаване на сторно бележка автоматично се
печата дубликат на сторно бележката.
Направена е доработка в касата за запазване на връзката между касов бон и сторно
бележка. По този начин се следи бройката на върнатите стоки.

Нов вид pre-printed ваучери.
Системата поддържа ваучери с номинал и ваучери, за
който клиента сам определя стойността в момента на
покупка. Ваучера може да се закупува самостоятелно или в
комбинация с други стоки.
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SMManager
Групов печат на етикети
Чрез провлачване на стоки от основният грид в екран „Групов печат на етикети“, се
добавят в десният списък. След натискане на бутон „Наличност“ за всеки добавен ред в
десният списък, се проверява за наличност на съответната стока и според нея се задават
количеството етикети за печат.

Изплатени печалби от лотария
В справка "Изплатени печалби от лотария" е добавен тотал на колоната „Сума“.

Стоки в промо период за доставка
При издаване на фактури от „Продажби“ е добавена проверка дали стоката е в промо
период за доставка. Ако стоката е в промо период за доставка се записва промо
доставната цена
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Контакти
Варна 9009
Бизнес Парк Варна
Сграда 1, етаж 4, офис 401
Телефон: +359 52 702 100
office@sistechnology.com

София 1750
AVI Business Center
Бул. "Цариградско шосе" 60, ет.2
Телефон: +359 2 802 58 00
office_sf@sistechnology.com

Велико Търново 5000
ул. "Поп Харитон" 4 ет.1 офис 3
Телефон: +359 88 8459283
office_vt@sistechnology.com

Русе 7000
ул. "Васил Петлешков" 31
Телефон: +359 88 7513640
rousse@sistechnology.com

Бургас 8000
ул. Места 46, ет. 4.
Телефон: +359 889 339 109
burgas@sistechnology.com,

БЮЛЕТИН RETAIL SOFTWARE ЮНИ 2018

