AgoRetail ļāva atteikties no manuālā darba
AgoRetail ir programmatūra, kas skar visus mazumtirdzniecības uzņēmuma vadības
ķēdes posmus, sākot no POS termināla un beidzot ar centrālo biroju, nodrošinot
datu vienotību vienotā platformā.

Izaicinājums
Darba procesi, kurus izpilda ar rokām, ik dienu tirgotājiem atņem pietiekami lielu daļu laika un ir būtisks faktors, kas
uzņēmumus motivē atjaunot esošās sistēmas. Lietuvas uzņēmums UAB „Amarivus”, kam pieder 27 apavu veikali pa
visu Lietuvu (mazumtirdzniecības tīkli „Viva batai”, „Alicante” un „Scallini”) nolēma atbrīvoties no šīm „galvassāpēm”
un 2012.gadā vērsās pie „StrongPoint” ar pieprasījumu automatizēt
visus iespējamos procesus un operācijas mazumtirdzniecības uzņēmuma
vadībā. Šīs prasības pilnībā varēja tikt izpildītas, pateicoties
mazumtirdzniecības uzņēmumu vadības sistēmai AgoRetail, kas
pēdējā laikā bija būtiski uzlabota.

Risinājums
AgoRetail ir programmatūra, kas skar visus mazumtirdzniecības uzņēmuma vadības ķēdes posmus, sākot no POS termināla
un beidzot ar centrālo biroju, nodrošinot datu vienotību vienotā
platformā.

„Uzstādot sistēmu,
vairākums procesu
kļuva automatizēti,
kam pateicoties, darbu
daudzums būtiski
samazinājās. Īpaši mūs
priecē tas, ka mums vairs nav
jāaizpilda un jākrāj papīra atskaites no šī brīža datu vēsture tiek ierakstīta
programmā. Darbs ar kasi kļuvis
ātrāks, daudz ērtāks un
mūsdienīgāks” – atzīmē Amarivus
UAB galvenā grāmatvede
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Ar AgoRetail jūs viegli varēsiet novadīt un izsekot visas mazumtirdzniecībai nepieciešamās operācijas, tādas kā: preču piegāde,
cenu veidošanas politiku, akcijas un speciālos piedāvājumus kā arī
īstenot pārdošanas procesa pilnu kontroli – katram darbiniekam
ir tikai tāds piekļuves līmenis, kas piešķirts konkrēti viņam, lai
varētu izpildīt viņa darba pienākumos ietilpstošās nepieciešamās operācijas.

Vēl vairāk, visi dati tiek saglabāti čeka līmenī, tādēļ vadītājs vienmēr var viegli izsekot un salīdzināt visas veiktās
operācijas.

Rezultāts
Kompānija „Amarivus” kļuva par vienu no pirmajiem klientiem, kas ieviesa savu veikalu vadībai AgoRetail risinājumu.
Nesen, uzņēmumam tika uzstādīta būtiski atjaunota sistēmas versija, kurā tika pievienota jauna klientu lojalitātes
vadības funkcija. No šī momenta, risinājums piedāvā iespēju redzēt lojālo klientu pirkumus un apgrozījumu reālā
laika režīmā. Cits būtisks atjaunotās programmas papildinājums – tas ir pilnībā izmainījies POS termināla ekrāns,
kurš atšķiras ar ērtākiem 3D taustiņiem, komfortablāku un intuitīvāku vadību, kā arī ar spilgtāku un krāsaināku lietotāja interfeisu.
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