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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.

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

Директна комуникация с “Евробет и изплащане на
печалби от лотарията.
Направена е директна връзка със сървъра на Евробет при
изплащане на печалби от печеливши билети. Изплащането на
печалба се стартира с клавишна комбинация, с която се
визуализира екран за прочитане на баркод за проверка на
печалба. Този баркод може да се прочете с баркод скенер или да се
въведе ръчно. След въвеждане на баркода се стартира проверка от страна на “Евробет” и се визуализира
съобщение, съдържащо информация за билета - печеливш/непечеливш и стойност за изплащане.
Операторът може да потвърди изплащане на билета или да откаже процедурата. При потвърждаване се
печата служебен бон с

Функционалност “Работа с преоценени артикули”
Позволява един артикул да има повече от една продажна цена. Задава се посредством генериране на
допълнителен баркод, който носи информация за втора/преоценена цена на артикула. Печатът на втори
баркод се осъществява директно от POSMaster. При маркиране на касата артикулите с редовен баркод се
продават на стандартна цена, а артикулите с преоценяващ баркод се продават на по-ниска цена. За
проследяване на преоценените артикули са разработени справки, показващи общия брой на продадени
преоценени артикули и боновете, в които присъстват.

Промо мениджър - оптимизация в “Промоция брошура”
Вече е възможно изпращане на брошурата определен брой дни по-рано в обекта, което дава повече време за
реакция на персонала за извършване на мърчандайзингови дейности в обекта.
Подобрена е и визуализацията на фискалния бон - вече се визуализира директно цената, валидна за артикула
от “Промоция брошура”.

Ако се интересувате от повече подробности, свързани с новостите, които Ви предлагаме,
не се колебайте да се свържете с нашите консултанти!
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Справка “Наблюдавани стоки”
Предоставена е възможност за маркиране на стоки (продавани чрез мобилна търговия) като “наблюдавани”.
За така избраните стоки са предвидени две справки, които предоставят информация за продадените
количества или броя на клиентите, които са закупили тези стоки. Маркирането на стоката като
“наблюдавана” се извършва в картона на артикула в таб “Други” чрез маркирането в чекбокс
“Наблюдавана”.

Въвеждане на партидни номера за непартидни стоки
В системата е предоставена възможност за въвеждане на
партидни номера и за непартидни стоки. Ако желаете да
използвате тази функционалност, моля свържете се с отдел
Поддръжка на СИС Технология АД за активиране.
При активна функционалност за въвеждане на партидни
номера за непартидни стоки, системата съхранява последно
доставения партиден номер и срока на годност в картона на
стоката в таб “Други”.

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.

.
Работа с отворени сметки в режим
“Изпълнение на поръчка”
Добавен е нов режим на работа, при който системата работи с
маса по подразбиране и отворени клиентски сметки.
Използването на този режим е удачно при инсталиран модул
“Resto” в кухненското звено и при наличие на повече от една
каса, обслужваща клиентите.
Операторът въвежда поръчката на клиента без да я приключва само я записва. След това въвежда поръчката на следващия клиент. Когато дадена поръчка е готова се
променя цвета на сметката на жълт при оператора на касата, който е записал сметката. При отваряне на
сметката тя подлежи на приключване.

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

