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Το πρόβληµα

Με µια µατιά

Κάθε τέλος Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου στην πλατεία Κλαυθµώνος
διοργανώνεται το Παζάρι Βιβλίου και η Εκποίηση Βιβλίου. Το Παζάρι
Βιβλίου διοργανώνεται από τον Σ.ΕΚ.Β. (Σύνδεσµο Εκδοτών Βιβλίου –
www.sekb.gr) και η Εκποίηση Βιβλίου από το Ε.Σ.Ε.Β.Ε (Επαγγελµατικό
Σωµατείο Εκδοτών - Βιβλιοπωλών Ελλάδος – www.esebe.gr). Τα σωµατεία που
διοργανώνουν την εκδήλωση ελέγχουν σχολαστικά τους τίτλους και τις τιµές
των βιβλίων ώστε οι εκπτώσεις να είναι πραγµατικές.

Οργάνωση: Εκποίηση Βιβλίου
Υπεύθυνος: Κος Νίκος Μπαζίνας

Μερικά από τα προβλήµατα που µέχρι τώρα αντιµετώπιζαν αυτές οι εκδηλώσεις,
ήταν ο µεγάλος χρόνος αναµονής του κοινού για την πληρωµή στα ταµεία, η
παρακολούθηση του stock σε πραγµατικό χρόνο, και η σύντοµη
επανατροφοδότηση της αποθήκης. Προβλήµατα που δηµιουργούνταν από την
έλλειψη ενός ολοκληρωµένου µηχανογραφικού συστήµατος, µε δυνατότητες
παραµετροποίησης.

Η λύση

Περίοδος: Ιαν - Φεβ 2012
Σωµατεία: Ε.Σ.Ε.Β.Ε. & Σ.ΕΚ.Β.
Ίδρυση: 1980
Μέλη: >150 εκδότες
>60.000 αποδείξεις
Όγκος: >500 ∆ελτ.Παραλ.
(20ήµερο) >1.000 Τιµολόγια
>1.000.000 εγγραφές

Στόχος

Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα του µεγάλου χρόνου αναµονής του κοινού
στα ταµεία, η QUALISYS SOFTWARE ολοκλήρωσε µε επιτυχία την
εγκατάσταση του λογισµικού εντατικής λιανικής πώλησης MyMANAGER POS,
σε αντίστοιχο εξοπλισµό, µε δυνατότητα ταχείας πώλησης µε χρήση barcode,
αναζήτησης προϊόντος κατά την πώληση µε περιγραφή και ταυτόχρονη
διαχείριση της αποθήκης ειδών. Παράλληλα έδωσε την δυνατότητα έκδοσης
ετικετών barcode για τους 150 εκδότες προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στα
βιβλία.
Το MyMANAGER POS εγκαταστάθηκε σε 5 θέσεις εργασίας και συνδέθηκε µε
barcode scanners και ταµειακές µηχανές για γρήγορη λιανική πώληση και
έκδοση αποδείξεων. Στο 20ήµερο λειτουργίας του παζαριού εκδόθηκαν
περισσότερες από 60.000 αποδείξεις και πιστωτικά, ενώ η προσέλευση του
κόσµου στα ταµεία ήταν συνεχής.
Στο backoffice εγκαταστάθηκε το MyMANAGER ΕΜΠΟΡΙΚΟ σε 3 θέσεις
εργασίας για την έκδοση τιµολογίων και πιστωτικών µε δικτυακό φορολογικό
µηχανισµό. Ο υπεύθυνος µπορεί να παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο όχι
µόνο τα υπόλοιπα της αποθήκης ανά τίτλο βιβλίου και εκδότη, αλλά και τις
υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές (εκδότες), τα διαθέσιµα χρήµατα ανά
ταµείο, τον µέσο όρο είσπραξης ανά ώρα, καθώς επίσης και πολλά άλλα
στατιστικά.
Για την υλοποίηση του κεντρικού συστήµατος χρησιµοποιήθηκε εξοπλισµός
Server µε λειτουργικό σύστηµα Linux και MySQL Server 5.5. Στα ταµεία
χρησιµοποιήθηκαν POS PC, ταµειακές µηχανές RBS-Mercato και barcode
scanner της Motorola.
”Πρόκειται για τη µεγαλύτερη εκδήλωση για το βιβλίο στην Ελλάδα τα
τελευταία δεκαπέντε χρόνια όσον αφορά τον αριθµό των συµµετοχής των
εκδοτών.” είπε στο «Βήµα» ο εκδότης και πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Β.Ε.
Κος Ηλίας Μπουκουµάνης.
“Φέτος στηριζόµενοι στο µηχανογραφικό σύστηµα της QUALISYS
SOFTWARE, αυξήσαµε τον αριθµό των διαθέσιµων ταµείων, ώστε το
κοινό να εξυπηρετείται πιο γρήγορα. Κατά το παρελθόν υπήρχε αρκετά
µεγάλος χρόνος αναµονής στα ταµεία, κάτι που φέτος αποφεύχθηκε µε
επιτυχία.”
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Ένα ενιαίο
µηχανογραφικό σύστηµα
για την διαχείριση
πωλήσεων (λιανική,
τιµολόγια) και αποθήκης.
Μείωση του χρόνου
εξυπηρέτησης για
αποφυγή ουρών στα
ταµεία. Γρήγορη
παρακολούθηση stock.

Λύση

Ολοκληρωµένο
µηχανογραφικό
σύστηµα εντατικής
λιανικής πώλησης,
έκδοσης τιµολογίων και
on-line παρακολούθηση
αποθήκης σε συνδυασµό
µε POS PC’s, ταµειακές
µηχανές και φορολογικό
µηχανισµό.
Η QUALISYS SOFTWARE
συνεπής στο
χρονοδιάγραµµα που είχε
ορίσει εξ΄ αρχής, όσο
αφορά την εγκατάσταση
και παραµετροποίηση του
λογισµικού MyMANAGER
και την προµήθεια του
εξοπλισµού, ήταν παρούσα
τις πρώτες ηµέρες
έναρξης του παζαριού.
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Τα πλεονεκτήµατα
Το σύστηµα εγκαταστάθηκε και λειτούργησε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, από την 1η ηµέρα
λειτουργίας του παζαριού οι χειριστές είδαν τα οφέλη:
Άµεση και ταχεία εξυπηρέτηση του κοινού
Εύχρηστο και ελεγχόµενο περιβάλλον εργασίας (POS PC) για τους ταµίες
Άµεση παρακολούθηση των ταµείων
Πλήρης έλεγχος του stock αποθήκης σε πραγµατικό χρόνο
Γρηγορότερες αποπληρωµές προµηθευτών (εκδοτών)
Συνοπτικές και ολοκληρωµένες εκκαθαρίσεις υπολοίπων
Ταχύτερη διαδικασία επανατροφοδότησης αποθήκης

Βασικές Λειτουργίες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενιαία φόρµα διαχείρισης κινήσεων λιανικής πώλησης µε χρήση οθόνης αφής και Barcode
∆ιαχείριση αποθήκης και έλεγχος χαµηλού stock µε οπτική σήµανση
Εύχρηστες αναζητήσεις κωδικών, ειδών, συνόλου
Ακύρωση προϊόντος κατά την πώληση
Εµφάνιση του µερικού συνόλου κατά την πώληση
Αυτόµατος υπολογισµός στα ρέστα του πελάτη
Αναµονές πώλησης και ταυτόχρονη εισαγωγή νέας
Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πελατών κατά την πώληση
Πώληση ταχυκίνητων προϊόντων µε ή χωρίς barcode scanner, µε οθόνη αφής
Αναλυτική ή συγκεντρωτική αναφορά ταµείου λιανικής πώλησης
Αναλυτική παρουσίαση εσόδων / εξόδων και γράφηµα
Άµεση επικοινωνία µε το εµπορικό κύκλωµα (Back Office)
Σύνδεση µε Φορολογικές Ταµειακές Μηχανές, Α∆ΗΜΕ και φορολογικούς µηχανισµούς
On line σύνδεση υποκαταστηµάτων
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