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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.

Подобрения в текущата функционалност
Оптимизация при работа с данъчни департаменти.
Оптимизация на комуникацията при работа с Централен
офис.
Новости в продукта
Директна комуникация с Националната Лотария и изплащане на печалба от лотарията
Направена е директна връзка със сървъра на националната лотария при изплащане на печалби
от печеливши билети. Изплащането на печалба се стартира с клавишна комбинация, с която се
визуализира екран за прочитане на баркод 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 информация за печалбата.
Разработен е нов тип карти за лоялност „Натрупване на сума на база тотал на бон“
След приключване на сметка и маркиране на карта за лоялност, системата автоматично натрупва
сума в клиентската карта на база общата стойност на сметката.
Пример: При тотал до 20,00 лв. - не се натрупва сума, за сметки, попадащи в диапазона
20,00 – 50,00лв. - стойност 2,00 лв. За сметки на стойност над 50,00лв. - 5 лв.
Натрупаната стойност по клиентската карта може да се използва за пазаруване без специални
условия.
* Сумата в клиентската карта се натрупва спрямо тотала на бона след приспадне на транзакциите,
касаещи покупки на тютюневи изделия.
Визуализация на наличности в склад при генериране на заявка от обект
При генериране на заявка обектите имат възможност да виждат наличностите в склада и
започнатата партида, ако стоките в склада се водят партидно. Информацията за наличостите се
актуализира в реално време при налична LAN връзка между склада и обектите.

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

София 1750
бул. "Цариградско шосе" 60,
Бизнес център AVI, ет. 2
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" 2 А
Тел.: 082/ 507 080, 088 751 3640
e-mail: rousse@sistechnology.com

www.sistechnology.com

Създаване на оферти от модул „Ценови листи“
Добавена е функционалност за създаване на оферта по аналогичен начин на създаването на
Ценова листа. Офертата се генерира с произволен брой стоки и с период на валидност. При
добавяне на стока в офертата има опция за допълнително задаване на търговска отстъпка –
в стойност или в процент. Офертата може да се изпрати директно на e-mail на клиент, при зададен
получател, както и може да бъде разпечатана на свързан със системата принтер. В картон на
офертата се съхраняват хронологично всички изпратени оферти към даден клиент.

Следене на остатъчен срок на годност на стоките по клиенти при продажба
Нова функционалност, която позволява да се описват договорените условия с клиентите за
доставка на стока с минимален остатъчен срок на годност на партидата, като условията се
задават по групи стоки. За целта в картона на всеки кл иент, който е предявил изисквания към
минималния срок на годност на партидите, които се доставят, се добавя брой дни остатъчен
срок или процент на остатъчния срок спрямо датата
на създаване на документа по групи стоки.

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.

Оптимизирана е работата на системата и е
повишена сигурността и.
Разработена е комуникация на системата със
софтуера на Евробет – Лотария България за
проверка на билети и изплащане на печалби.

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

