Η ARTia λύση για αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία
από τη SingularLogic
Η εφαρμογή ARTius High Street απευθύνεται στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου
λιανικής, όπως mini markets, περίπτερα, μαγαζιά μαναβικής, κάβες, κρεοπωλεία,
αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία κ.λπ. καλύπτοντας όλες τις καθημερινές ανάγκες του
σύγχρονου επαγγελματία.
 Ταχύτατη έκδοση αποδείξεων λιανικής και τιμολογίων
 Παρακολούθηση αποθήκης
 Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
 Πολλαπλές επιλογές διασύνδεσης (hardware και back office)
 Εξειδικευμένη λειτουργικότητα λιανικής
 Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση
 Εύχρηστο και ταχύτατο web περιβάλλον εργασίας
 Υποστήριξη από το μεγαλύτερο πανελλαδικά δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της εταιρείας

Περιφερειακά συστήματα
 Οπτικός αναγνώστης / scanner

 Ετικέτες Ραφιού

 Ζυγιστικές μηχανές / scale stations

 Κάμερες ασφαλείας / CCTV

 Ζυγιστικά συστήματα νέας γενιάς / Multimedia
scale station – PoS (Bizerba K-Class, X-Class)

 Οθόνες / displays

 Ετικέτες Ζύγισης (Bizerba BC II, SC II, ΚΗ,
ΚΗ ΙΙ, XC)

 Αναγνώστες καρτών / MSR (Magnetic
Stripe Reader)
 Συρτάρι

A
Βασικές λειτουργίες
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 Έκδοση αποδείξεων λιανικής
 Υποστήριξη συναλλαγής σε αναμονή ουράς
 Ξένο νόμισμα
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 Τιμές χρονικής ισχύος
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 Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι
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 Αθροιστές και αναφορά υπολοίπων ειδών
 Παρακολούθηση πωλητών & παραγγελιών
 Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι ανά
κατάστημα
 Παραστατικά αποθήκης
 Πολλαπλοί τύποι παραστατικών
 Διαχείριση πελατών
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 Διαχείριση PLU - barcode ζυγιστικού
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 Πολλαπλά barcode - τιμές ανά είδος
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 Πληκτρολόγιο / οθόνη αφής (touch screen)
 Σχεδίαση πληκτρολόγιου / οθόνης αφής
 Εκτύπωση παραστατικών μέσω UPOS ή
Windows driver
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 Σχεδίαση φόρμας εκτύπωσης παραστατικού
σε Windows driver
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 Online / Offline λειτουργία
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Retail facilities
 Υπόλοιπο πελάτη (τεφτέρι): αναφορές
καρτέλας και ισοζυγίου πελάτη
 Εκπτωτική πολιτική: ορισμός ποσοστιαίων
εκπτώσεων σε κατηγορίες ειδών και με
διάστημα χρονικής ισχύος

Τιμολόγηση & Παραγγελιοληψία
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Συνδυασμένη λειτουργία με back office
εφαρμογές της SingularLogic
 Αναλυτική παρακολούθηση του εμπορικού
κυκλώματος του καταστήματος (αποθήκη,
πωλήσεις, αγορές, κ.λπ.)

 Δωροεπιταγές και κουπόνια
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Επιπρόσθετη λειτουργικότητα

 Έκδοση δελτίων αποστολής & τιμολογίων
 Παραγγελιοληψία & μετασχηματισμοί

Loyalty
 Βασικό κύκλωμα loyalty (ποντοδοσία)
για ανταμοιβή πιστών πελατών

 Πολλαπλοί χρήστες
 Κεντρική διαχείριση πολλών τερματικών
 Import αρχείου ειδών από excel

 Web configurator: μέσω ενός browser
εξ’ αποστάσεως διαχείριση των βασικών
δεδομένων του κάθε καταστήματος
(π.χ. είδη, τιμές, εκπτώσεις, κ.λπ.)
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Αθήνα: Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, 142 34, Ν . Ι ωνία
Τ.: 210 62 66 500, fax: 210 62 66 643
Θεσσαλονίκη: 5ο χλμ. Θεσ/ κης - Θέρμης, 570 01

Τ.: 2310 802 700, fax: 2310 805 515
www.singularlogic.eu

