MyMANAGER ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Εντατική λιανική πώληση
& έλεγχος αποθήκης στο CLOUD
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Το ζητούμενο
Το BOOKFEST P.C (http://www.bookfest.gr/), επισκέπτεται σταδιακά
όλες τις μεγάλες Ελληνικές Πόλεις, με τα παζάρια βιβλίου που
διοργανώνει.
Μερικά από τα προβλήματα που ήθελε να αντιμετωπίσει ο πελάτης σε
αυτές τις εκδηλώσεις, ήταν: η αδυναμία συνεχούς σύνδεσης με το
Internet, η online ενημέρωση και παρακολούθηση του stock από όλα τα
σημεία σε πραγματικό χρόνο, η μείωση του χρόνου αναμονής του
κοινού για την πληρωμή στα ταμεία, και η σύντομη ανατροφοδότηση
της αποθήκης.
Το νέο μηχανογραφικό σύστημα θα έπρεπε να δώσει λύσεις και
παράλληλα να παρέχει μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης.

Η προσέγγιση
Τα στελέχη της Qualisys Software, από την πρώτη συνάντηση με τον
πελάτη, έκριναν ότι μπορούσαν να υλοποιήσουν και να παραδώσουν το
έργο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Αρχικά η Qualisys Software ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του
λογισμικού εμπορικής διαχείρισης MyMANAGER. Για να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα μείωσης του χρόνου αναμονής στα ταμεία,
χρησιμοποιήθηκε το κύκλωμα εντατικής λιανικής πώλησης με
δυνατότητα ταχείας πώλησης με χρήση barcode, αναζήτησης προϊόντος
κατά την πώληση με διάφορα κριτήρια και ταυτόχρονη διαχείριση της
αποθήκης.
Προκειμένου για την ενημέρωση του διαθέσιμου stock από όλα τα
σημεία, χωρίς χρήση σταθερής σύνδεσης στο internet, χρησιμοποιήθηκε
η τεχνολογία CLOUDSync. Όλα τα δεδομένα που αφορούν τις
συναλλαγές σε κάθε σημείο αποστέλλονται στο CLOUD όταν βρεθεί
διαθέσιμο Internet ή 3G.

Το επόμενο βήμα…
Υλοποιήθηκε Web Portal για την ενημέρωση των εκδοτών σε
πραγματικό χρόνο, αντλώντας τα στοιχεία από το CLOUD το οποίο
ενημερώνεται από τις κινήσεις του λογισμικού MyMANAGER. Ο κάθε
εκδότης έχει άμεση 24ωρη πρόσβαση στο portal, προκειμένου να
ενημερώνεται για:
 Το πλήθος και την αξία των πωληθέντων αντιτύπων ανά τίτλο ή
και συνολικά.
 Το υπόλοιπο stock ανά τίτλο σε κάθε σημείο (παζάρι βιβλίου),
προκειμένου να δρομολογεί την επόμενη αποστολή παραγγελίας.
 Τους τίτλους που δεν κινούνται επαρκώς, προκειμένου
να προγραμματίσει προωθητικές ενέργειες ή έκδοση πιστωτικού.
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Τα πλεονεκτήματα
Στο backoffice ο υπεύθυνος παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο,
 τα υπόλοιπα της αποθήκης ανά τίτλο βιβλίου και εκδότη, αλλά και
τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές,
 τα διαθέσιμα χρήματα ανά ταμείο, τον μέσο όρο είσπραξης ανά
ώρα, και πολλά στατιστικά,
 καθημερινά, εξάγεται η αναφορά πώλησης η οποία ενημερώνει τις
πωλήσεις του σημείου με ένα απλό Import.
Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλής ανάγνωσης ενός
προιόντος (barcode, isbn, κωδικός προμηθευτή) και έκδοσης ετικετών
barcode για τους 100 εκδότες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα
βιβλία.
Σε σημεία πώλησης μικρότερου μεγέθους, εγκαθίσταται μια απλή
ταμειακή μηχανή.
Το σύστημα εγκαταστάθηκε και λειτούργησε σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που είχε εξ’ αρχής οριστεί από την Qualisys Software.

Λίγα λόγια…
Σκοπός του BOOKFEST, είναι η προσφορά 150.000 βιβλίων από 100
εκδότες, σε κοινό όλων των ηλικιών και κατηγοριών, σε απίστευτα
χαμηλές τιμές. Το BOOKFEST εκμεταλλεύεται όλους τους σύγχρονους
τρόπους επικοινωνίας με τους αναγνώστες και εκδότες του (καμπάνιες
sms / bluetooth / email) και παρέχει on line 24/ωρη ενημέρωση των
εκδοτών του. Στη λειτουργία του κάθε παζαριού, εκδίδονται πληθώρα
αποδείξεων, ενώ η προσέλευση του κόσμου στα ταμεία είναι συνεχής.
Η ολοκληρωμένη λύση MyMANAGER της Qualisys Software,
καλύπτει όλο το εμπορικό κύκλωμα των παζαριών βιβλίων (χονδρική
& εντατική λιανική πώληση, αγορές - παραγγελίες) και προσφέρει τη
μέγιστη ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πελατών μου.
Επιπλέον, η υλοποίηση του Web Portal σε διασύνδεση με το
MyMANAGER, αναβάθμισε σημαντικά την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εκδότες μου, η άμεση
ανταπόκριση και η τεχνογνωσία της Qualisys Software στα εκάστοτε
ζητήματα που προκύπτουν, καθιστούν την επιλογή μου, ιδανική…
αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του BOOKFEST P.C κ.
Μπαζίνας Νίκος.
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