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Η ανάγκη
Το κατάστημα TECHSTORES εμπορεύεται 50.000 κωδικούς ηλεκτρονικών
και ηλεκτρικών ειδών με πάνω από 300 παραγγελίες ημερησίως.
Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν τον υπεύθυνο του καταστήματος στην
αναζήτηση ολοκληρωμένης λύσης εμπορικής διαχείρισης, ήταν η
προσδοκία για την αποτελεσματική διαχείριση των συναλλαγών του
ταμείου, την παρακολούθηση της αποθήκης και των προμηθειών, την
διασύνδεση και ενοποίηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα, την βελτίωση
της παραγωγικότητας, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών.
Τα κριτήρια για την επιλογή της εφαρμογής ήταν: το φιλικό περιβάλλον
για τον χρήστη, η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση στην πληροφορία, η
λειτουργία στο CLOUD και η φήμη της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού
για την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της.

Έργο:
TECHSTORES
Υπεύθυνος:
Τζήμα Αναστασία
Υλοποίηση:
Qualisys Software
Λύση:
MyMANAGER
ΕΜΠΟΡΙΚΟ στο CLOUD

Η προσέγγιση
Τα στελέχη της Qualisys Software, με σκοπό την βέλτιστη
παραμετροποίηση του λογισμικού, ανέλυσαν τις επιχειρηματικές
ιδιαιτερότητες του καταστήματος TECHSTORES, αλλά και τις μελλοντικές
προσδοκίες.
Εγκαταστάθηκε η εμπορική διαχείριση MyMANAGER ΕΜΠΟΡΙΚΟ στο
CLOUD, με δυνατότητα ανάκτησης από την Γ.Γ.Π.Σ, των βασικών στοιχείων
Μητρώου, με βάση τον Α.Φ.Μ, κατά την καταχώρηση του πελάτη ή και
του προμηθευτή στο MyMANAGER, και υποστήριξη πολλαπλών
αποθηκευτικών χώρων, σειριακών αριθμών και πολλαπλών τρόπων
πληρωμής.

Το επόμενο βήμα…
του καταστήματος TECHSTORES, ήταν η διεύρυνση των εργασιών στον
χώρο των ηλεκτρονικών πωλήσεων με σημαντική δραστηριότητα μέσω
του ηλεκτρονικού eShop (http://www.techstores.gr).
Η Qualisys Software, υλοποίησε online διασύνδεση του MyMANAGER
ΕΜΠΟΡΙΚΟ με την πλατφόρμα Magento για την αυτοματοποίηση:
 της χονδρικής / λιανικής πώλησης,
 των παραγγελιών και στοιχείων του πελάτη.
Η Qualisys Software, ενσωμάτωσε την τεχνολογία CloudSync, για χρήση
του συστήματος από εξωτερικούς συνεργάτες και υποστήριξη
διασύνδεσης με το eShop. Υλοποίησε επίσης, αυτοματοποιημένη εξαγωγή
αρχείων γέφυρας με την Γενική Λογιστική της Epsilon.
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Υλοποίηση
Qualisys Software
Η Qualisys Software
(http://www.qualisys.gr)
είναι μια δυναμική
εταιρεία, η οποία
δραστηριοποιείται στους
τομείς ανάπτυξης και
προώθησης
ολοκληρωμένων
μηχανογραφικών λύσεων
πληροφορικής και
εξειδικευμένων προϊόντων
λογισμικού, για την
κάλυψη των αναγκών των
επιχειρήσεων.
Η ποιότητα των προϊόντων
και των παρεχόμενων
υπηρεσιών, επιδρούν
αποφασιστικά στην
εμπιστοσύνη που της
δείχνουν οι πελάτες.
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Τα πλεονεκτήματα
Το MyMANAGER ΕΜΠΟΡΙΚΟ στο CLOUD παρέχει στους χειριστές εύκολη
και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα από οποιαδήποτε θέση, με χρήση
του internet και αυτόματη λήψη back up σε υποδομές του παρόχου. Με
την τεχνολογία CloudSync, την στιγμή που καταχωρεί ο επισκέπτης την
παραγγελία του στο eShop (www.techstores.gr), καταχωρείται αυτόματα
στο MyMANAGER (αφού γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι για το stock).
Κατόπιν ολοκληρώνεται η διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης και
έκδοσης του παραστατικού.
Με την ολοκλήρωση κάθε πώλησης, ενημερώνονται αυτόματα τα
υπόλοιπα της αποθήκης. Περιέχει στοιχεία πελατών – προμηθευτών, ενώ
παράλληλα καταγράφει όλες τις οικονομικές συναλλαγές.
Από την πλατφόρμα SMS2GREECE.COM, που έχει επίσης αναπτυχθεί από
την Qualisys Software, οι υπεύθυνοι αποστέλλουν αυτοματοποιημένα
SMS στους πελάτες τους για την κατάσταση της παραγγελίας τους,
ενημερώσεις για νέες παραλαβές και προσφορές, σε διασύνδεση με το
MyMANAGER ΕΜΠΟΡΙΚΟ.

Λίγα λόγια…
Το κατάστημα TECHSTORES (http://www.techstores.gr) εμπορεύεται
ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είδη και βρίσκεται στο Μοσχάτο Αττικής.
Πρόκειται για ένα φυσικό κατάστημα 250 τ.μ. το οποίο
δραστηριοποιείται και διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, εμπορεύεται 50.000
κωδικούς, δέχεται πάνω από τριακόσιες παραγγελίες την ημέρα και
πραγματοποιεί καθημερινά αποστολές σε όλη την Ελλάδα.

“Η εταιρεία μας ήταν έτοιμη να εφαρμόσει κάθε νέα αποτελεσματική
μέθοδο προκειμένου να βελτιώσει τις διαδικασίες για την ενίσχυση της
θέσης της έναντι του ανταγωνισμού και της καλύτερης εξυπηρέτησης
των πελατών της. Σε αυτό μας βοήθησε σημαντικά η Qualisys, με την
τεχνογνωσία που διαθέτει στον τομέα της πληροφορικής, υιοθετώντας
τις νέες τεχνολογίες στις εφαρμογές που αναπτύσσει, και συγκεκριμένα
με την ολοκληρωμένη λύση MyMANAGER ΕΜΠΟΡΙΚΟ στο CLOUD”,
αναφέρει η κα Τζήμα Αναστασία, ιδιοκτήτης του καταστήματος
TECHSTORES.
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Λύση
MyMANAGER
ΕΜΠΟΡΙΚΟ CLOUD
Ανήκει στην σύγχρονη
γενιά εφαρμογών
εμπορικής διαχείρισης
και καλύπτει πλήρως τις
ανάγκες
μηχανογράφησης κάθε
επιχείρησης, με χαμηλό
κόστος! Είναι κατάλληλο
για την διαχείριση και
καταχώρηση των
οικονομικών συναλλαγών
όλων των επιχειρήσεων
με εμπορική
δραστηριότητα και των
εταιρειών παροχής
υπηρεσιών.
Ενσωματώνει σύγχρονες
τεχνολογίες CLOUDSync
για εύκολη λειτουργία
συγχρονισμού με το
CLOUD. Πλήρης
συγχρονισμός της βάσης
και λειτουργία off-line σε
Windows 10 Tablets, ή
υποκαταστήματα.

