Efektīvs risinājums skaidro līdzekļu
ikdienas apstrādei

Par kompāniju

Veikalu tīkls IKI, kas pieder kompānijai UAB ”PALINK”, ir otrais tirdzniecības tīkls pēc apgrozījuma un viens no
lielākajiem uzņēmumiem Lietuvā, kas tirdzniecības nozarē strādā jau 22 gadus. Dotajā brīdī tīklam ir 240 tirdzniecības
punktu un tas nodarbina gandrīz 7 500 darbinieku. IKI galvenās vērtības vienmēr ir bijušas: visaugstākās kvalitātes
prece, ideāla apkalpošana un savu klientu vajadzību apmierināšana. IKI bija pirmais tīkls Lietuvā, kas savos veikalos
piedāvāja tādus jauninājumus, kā: apkārtējai videi labvēlīgus iepirkuma maisiņus; cenu atspoguļošana vienlaicīgi gan
eiro, gan litos; lojalitātes programmas ieviešana; pašapkalpošanās kases u.c.

Biznesa vajadzības
Skaidro līdzekļu apstrāde un uzskaite – tas ir process, kas ikdienu aizņem milzīgi daudz laika, īpaši tādiem lieliem
mazumtirgotājiem. Katras dienas noslēgšana pieprasa visas kasē esošās skaidrās naudas pārskaitīšanu. Ņemot
vērā, ka skaidrās naudas aprite IKI veikalos ir ļoti liela, darba laiks būtiski palielinājās. Vēl vairāk, skaidrās naudas
pārskaitīšana ar rokām nevar izslēgt cilvēcisko kļūdu faktoru.

Risinājums
Iedvesmojoties no skaidrās naudas skaitīšanas uz nosvēršanas pamata risinājuma izmantošanas veiksmīgās ārzemju
pieredzes, un ar mērķi optimizēt dienas noslēgšanas procesu, kā arī paaugstināt naudas skaitīšanas efektivitāti, UAB
”PALINK” sāka izmantot Cashmaster Sigma naudas skaitīšanas mašīnas savā ikdienas darbā
Cashmaster Sigma būtiski ekonomē darbinieku laiku, kuru labāk veltīt pircēju apkalpošanai. Tāpat Cashmaster
Sigma būtiski vienkāršo procesu un precīzi saskaita skaidrās naudas daudzumu, tādējādi samazinot kļūdu skaitu, kas
rodas skaidrās naudas skaitīšanā ar rokām. Vēl vairāk, tas ir ļoti ērti, jo visus saņemtos datus Cashmaster Sigma viegli
un ātri pārnes datora sistēmā
Cashmaster Sigma strādā praktiski bez skaņas un var pārskaitīt kases saturu 6 reizes ātrāk. Viena no risinājuma
papildus priekšrocībām – tā mobilitāte: kompakto ierīci var viegli pārvietot un, pateicoties iebūvētajai baterijai, tā
darbu nodrošina uz 10 stundām. Sistēmas uzticamību nodrošina ar integrētu mākslīgo intelektu, kas ļauj mašīnai
nepārtraukti „mācīties” un adaptēties pie iespējamām kļūdām, kas var rasties, piemēram, darba vides mitruma
rezultātā.

Rezultāts
Kompānija UAB ”PALINK” investēja banknošu un monētu skaitīšanas procesa optimizācijā un paātrināšanā ar
Cashmaster Sigma palīdzību visos IKI veikalos. Skaidro līdzekļu apstrādes risinājums ne tikai būtiski paātrināja to
skaitīšanu dienas noslēgšanas procesā, ļaujot vairāk uzmanības veltīt saviem klientiem, bet arī ļāva izslēgt iespējamās
kļūdas, kas rodas skaitot ar rokām. Risinājums, kas parādījis būtiskus rezultātus ir ieviests visos tīkla veikalos.
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