
Περισσότερες πωλήσεις Μεγαλύτερο κέρδος

Η εφαρμογή PRISMA Win® Retail αποτελεί την ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις που κάνουν εντατική λιανική και
προσφέρει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την άμεση εξυπηρέτηση που χρειάζονται τα σημεία πώλησης για μία
καθημερινή επιτυχημένη λειτουργία. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε μετά από έρευνα και καταγραφή των αναγκών και
απαιτήσεων της εντατικής Λιανικής από πραγματικές επιχειρήσεις, τη συστηματική και διεξοδική ανάλυσή τους και
αφού έχει προηγηθεί η λειτουργία της εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες, ενώ έχει επιλεγεί από μεγάλες εταιρίες
όλων των κλάδων που κάνουν λιανικές πωλήσεις.

Περισσότερες πωλήσεις
Η ποιότητα και η αξιοπιστία της εφαρμογής την κάνει
ασυναγώνιστη στην παροχή του πλήρους ελέγχου της
επιχείρησης, στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και στην
αποτελεσματικότητά της. Παράλληλα, η πληθώρα των
πληροφοριών που μπορείτε να αντλήσετε μέσα από
την εφαρμογή συμβάλλει στην εξελικτική πορεία της
επιχείρησης.

Μεγαλύτερο κέρδος
Παρακολουθήστε την απογραφή σας, διαχειριστείτε τις
πωλήσεις σας και αναλύστε τα περιθώρια κέρδους με
ένα σύστημα που μπορείτε να εμπιστευτείτε! Η
εφαρμογή, εύκολη στην εγκατάσταση, στη λειτουργία
και προσιτή στην τιμή, θα βελτιώσει και θα αυξήσει τις
πωλήσεις σας, ενώ θα κάνει την καθημερινότητά σας
πιο ευχάριστη!

Απόλυτος έλεγχος
Οι αυξημένες απαιτήσεις των σημείων πώλησης για ταχύτητα και εξυπηρέτηση μεγάλου όγκου πελατών, καλύπτονται
απόλυτα με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Είναι εύχρηστο και ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε υπάλληλο της επιχείρησης.
Προσαρμόζεται άψογα στη δραστηριότητα, στο μοντέλο λειτουργίας και στις διαδικασίες της κάθε επιχείρησης που το
επιλέγει, εύκολα, απλά και με ασφάλεια!



Το PRISMA Win® Retail σάς παρέχει την οργάνωση που χρειάζεστε για να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα της
επιχείρησή σας, να αυξήσετε τις πωλήσεις και να απογειώσετε τα κέρδη σας!

Πώς μπορείτε να εξυπηρετείτε περισσότερους από έναν πελάτες ταυτόχρονα;

Ποιο είναι το υπόλοιπο της Αποθήκης σας κάθε στιγμή;

Πότε πρέπει να κάνετε την επόμενη παραγγελία σας και για ποια είδη;

Π ίδ ύ ό ύ θ ή

Ανακαλύψτε τώρα τις απαντήσεις, σε κρίσιμα ερωτήματα!

Ποια είδη κινούνται περισσότερο και ποιανού προμηθευτή; 

Ποιες είναι οι πωλήσεις ανά βάρδια και ποια η ταμειακή κατάσταση ανά βάρδια;

Πόσοι είναι οι ενεργοί πελάτες της επιχείρησής σας και εάν έρχονται σε σταθερή βάση ή όχι;

Ποια η πρώτη και ποια η τελευταία επίσκεψη ενός πελάτη στην επιχείρησή σας; 

Ποιες είναι οι διευθύνσεις του πελατολογίου σας για να στείλετε ευχετήριες κάρτες ή διαφημιστικό υλικό;

Πόσους πελάτες χάσατε τον τελευταίο χρόνο και πώς θα μπορούσατε να το έχετε αποφύγει; 

Ποιος πελάτης σας δεν έχει εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα; 

Αναλυτικά πόσες εργασίες γίνονται ανά μήνα/χρόνο;

Ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία των πελατών / προμηθευτών σας (μέσος όρος αποπληρωμής, μέσος όρος μηνιαίου 

τζίρου, τζίρος τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης κ.α.);

Ποια η συχνότητα των παραγγελιών προς τους προμηθευτές και με ποια κριτήρια;

Ποια η συνολική απόδοση της επιχείρησής σας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές;ο α η συ ο ή α όδοση ης ε χε ρησής σας σε σχέση με ς ροηγούμε ες χρο ές;

Ποια η απόδοση των υπαλλήλων σας ανά εργασία σε μηνιαία και ετήσια βάση;

“Δώστε τις σωστές απαντήσεις μέσα από το PRISMA Win® Retail και αναβαθμίστε την ποιότητα των υπηρεσιών 
της επιχείρησής σας ”

Γιατί να επιλέξω το PRISMA Win® Retail;
Αναβάθμιση των υπηρεσιών της επιχείρησης. 

Άψογη διαχείριση και οργάνωση. 

Καλύτερο επικοινωνιακό προφίλ. 

Προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα.  

Επανίδρυση σχέσεων με τους πελάτες  & διατήρηση άριστων σχέσεων μαζί τους. 

Ανάπτυξη πελατολογίουΑνάπτυξη πελατολογίου. 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

Η εφαρμογή PRISMA Win ® Retail δίνει τη δυνατότητα 
στις επιχειρήσεις που την επιλέγουν να επιτύχουν:

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ!

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ 



PRISMA Win® Retail 

Φορολογικός μηχανισμός 

Bar Code Scanner

ΡΟS ΤΕRΜΙΝΑL 

Θερμικός εκτυπωτής 

Χαρακτηριστικά 
Λειτουργεί τοπικά ή και δικτυακά (offline - online) σε
σύνδεση με τον PRISMA Win® Retail Manager ή και το
Back office (όλες τις εφαρμογές PRISMA Win®)
Εκτύπωση με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ ή ταμειακή
Βάση δεδομένων MS SQL Express ή Standard Edition

Λειτουργικότητα Συναλλαγής 
Ταυτόχρονη έκδοση αποδείξεων λιανικής (απόδειξη σε
αναμονή με δυνατότητα έκδοσης επόμενων)
Ευρετήρια πελατών – Εκτύπωση ετικετών αλληλογραφίας
Έλεγχος υπολοίπου αποθήκης
Κατάλογοι ειδών

PRISMA Win® Retail 

Βάση δεδομένων MS SQL Express ή Standard Edition

Παραμετρικότητα
Xρήση οθόνης αφής
Προγραμματισμός εμφάνισης της οθόνης αφής
Ρυθμιζόμενα πληκτρολόγια
Παραμετροποίηση οθόνης για χρήση από εταιρίες
οποιουδήποτε κλάδου και δραστηριότητας

Πολιτική εκπτώσεων
Ποσοτικές προσφορές (Mix & Match)
Έκδοση Τιμολογίου
Εκτύπωση απόδειξης στο τέλος ή με κάθε πώληση
Γρήγορο κλείσιμο Απόδειξης
Παρακολούθηση ακυρωμένων συναλλαγών

Άλλες Λειτουργίες 
Ταμειακή κατάσταση ανά βάρδια Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής

Επιλογή γλώσσας Αγγλικά / Ελληνικά
Ταμειακή κατάσταση ανά βάρδια
Διαχείριση βαρδιών χειριστών
Παρακολούθηση ταμείου
Ευρετήριο – επισκόπηση συναλλαγών
Ομαδική αποστολή SMS
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