Pokladní software - FasySTORE

FASYSTORE je program určený pro komunikaci s pokladnami Fasy. Jeho základních funkcionalita je upravovat základní nastavení pokladen Fasy
a případné vedení plnohodnotného skladového hospodářství a tisk manažerských reportů o prodejích.
Toto řešení je poskytováno za bezkonkurenční cenu 1500 Kč bez DPH, a činí to z pokladen Fasy plnohodnotné konkurenty počítačovým řešením
za nesrovnatelně nižší cenu.

FASYSTORE je distribuován ve dvou verzích:
- základní bezplatná verze umožňující pouze nastavování základních funkcí pokladen.
- plná verze (za 1500 Kč) obsahuje plnou funkcionalitu programu.

Základní technické údaje o programu:
Architektura: PC - registrační pokladny Fasy
Databázový stroj: MS Visual Fox Pro 8.0O
Podporovaný OS: MS Windows
Připojení pokladen: komunikační port COM
Výstupy z programu: MS Excel

Základní definice řešení:
Veškeré informace o materiálu a zboží, zákaznících a dodavatelích prochází centrální databází FASYSTORu. Zde je artikl zaevidován do centrální
skladové evidence, oceněn v nákupní i doporučené prodejní ceně, přiřazen seznam možných dodavatelů. Zároveň je materiálu přiřazena minimální
dávka pro odtížení ze skladu.
Pokladna prodává v cenách definovaných serverem, PC může být k pokladně stále připojeno a v případě potřeby je možné nahrát data či si
stáhnout reporty o prodejích a udržovat si aktuální informace o stavu skladu.

Základní funkce pokladen nastavitelné z FASYSTORu:
- položky PLU (název, ceny,...)
- oddělení (název, daňová skupina, LALO, HALO, ...)
- obsluhy ( jména, hesla, práva,...)
- kurzy cizích měn
- správa Maker
- spouštění denní uzávěrky přímo z PC.

Skladové funkce FASYSTORu:
- vedení až 99 skladů, ke každému skladu je možný zvláštní a ceník
- vedení neomezeného množství položek (umožněno při aplikaci online komunikace)
- snadné přiřazování kódů EAN k položkám
- vedení databáze dodavatelů
- vedení databáze zákazníků
- vedení databáze obsluhy
- sledování historie položek
- hlídání minimálních zásob na skladě
- tisk vlastních čárových kódů
- tisk inventury
- 120 různých manažerských reportů o prodejích
- snadné převádění položek mezi sklady nebo jejich likvidace
- a mnoho dalších funkcí

Pokladní software - WinSTORE

Informační systém WinSTORE se řadí do rodiny filiálkových řešení společnosti Wincor Nixdorf, jako jednoduchý, nicméně spolehlivý nástroj pro
maloobchodní prodej. Mezi možné segmenty nasazení patří následující oblasti maloobchodu: supermarkety, diskontní prodejny, obchody s módou,
elektronikou, telekomunikačními produkty, stavebním materiálem, nábytkem a gastronomická zařízení. V produktu WinSTORE se skrývá široké
know-how společnosti Wincor Nixdorf, získané dlouholetými zkušenostmi z automatizace obchodu a související péče o nejvýznamnější domácí i
zahraniční klientelu. Komplexní integrace nástrojů pro vedení skladových, prodejních a manažerských operací, řadí aplikační software WinSTORE
mezi technologicky vyspělé produkty v oblasti maloobchodu.
Jako client-server řešení využívá WinSTORE veškeré výhody a vlastnosti spojené s užíváním operačního systému MS Windows. Při vývoji tohoto
produkty byli zhodnoceny výhradně nejmodernější vývojové prostředky uvolněné firmou Microsoft. Otevřená architektura systému umožňuje velmi
flexibilní a rychlé úpravy dle přání zákazníka. Použitý transakční koncept umožňuje maximální bezpečnost dat při nejvyšší možné transparentnosti.
Informace uložené v relačních databázích (MS SQL, Oracle, MS Access) poskytují neomezené možnosti při generování volitelných sestav. Všechny
sestavy lze jednoduchým způsobem převést do formátu MS Office (Word, Excel) a zde s nimi dále pracovat. Při vývoji produktu Winstore byl kladen
důraz především na širokou aplikovatelnost a jednoduchost obsluhy systému, a to jak pro prodávající, tak i pro manažery prodejny. Významnou
výhodou systému Winstore je velice krátká doba uvedení do reálného provozu a s ní související úspora nákladů.

Základní definice řešení
Veškeré informace o materiálu a zboží, zákaznících a dodavatelích prochází centrální databází IS Winstore. Zde je artikl zaevidován do centrální
skladové evidence, oceněn v nákupní i doporučené prodejní ceně, přiřazen seznam možných dodavatelů. Zároveň je materiálu přiřazena minimální
dávka pro odtížení ze skladu.
Pokladna prodává v cenách definovaných serverem, umožňuje rozsáhlou funkcionalitu definovanou v popisu aplikačního software. Celý proces je
nastaven automaticky (on-line). Na základě těchto dat jsou sledovány skladové zásoby jednotlivých prodejních jednotek, zároveň jsou manažerským
modulem generovány libovolné reporty. Systém v pravidelných intervalech nabízí import dat do účetního systému (v případě, že je takovýto interface
požadován).
Schéma síťového propojení WinSTORE:

Otevřená systémová architektura:






Jednoduché přizpůsobení požadavkům zákazníka
Operační systém i vývojové prostřední od firmy Microsoft
Integrace manažerských reportů do prostředí Microsoft Office
Integrované sledování skladových položek

Jednoduchost používání:





Výběr ze tří možností obsluhy: dotyková obrazovka, VGA monitor, řádkový displej
EFT platební terminál pro platby kartou připojený k systému



Možnost platby cizí měnou

Promyšlená funkcionalita:
Transakční koncept zajišťující vysokou bezpečnost dat a maximální transparentnost





Centrálně řízený server (distribuce číselníků, cen, změn atd. z centrály)
Progresivní systém slev
Integrovaný zákaznický systém s možností vyhodnocení zákaznických akcí a mnoho dalších funkcí.

Pokladní software - WinSTORE.NET

Informacní systém WinSTORE.NET se řadí do rodiny informačních systému společnosti Wincor Nixdorf. Jedná se o výkonné řešení postavené na
nejnovějších technologiích uvolněný společností Microsoft a jedná se o MS .Net používající databázový stroj MSN SQL. Jako client-server řešení
využívá WinSTORE.NET veškeré výhody a vlastnosti užití operačního systému Windows. Otevřená architektura systému umožňuje flexibilní a rychlé
úpravy dle přání zákazníka. Použitý transakční koncept umožňuje maximální bezpečnost dat při nejvyšší možné transparentnosti. Informace uložené
v databázích poskytují neomezené možnosti při generování volitelných sestav dle přání zákazníka. Všechny sestavy lze jednoduchým způsobem
převést do formátu MS Office (Word, Excel) a zde s nimi dále pracovat. Při vývoji produktu WinSTORE.NET byl kladen důraz především na
jednoduchost obsluhy systému vycházející z ovládání OS Windows. Informační systém WinSTORE.NET sestaven z několika modulů jejichž počet
lze dle přání zákazníka zmenšit či doplnit o další volitelné moduly. Velkou výhodou systému WinSTORE.NET je možnost napojení na vlastní již
používaný skladový systém.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI A JEDNOTLIVÉ MODULY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU WinSTORE.NET
- Klient
- Master klient
- Server

Výhody Informačního systému WinSTORE.NET
- Otevřená architektura
- Jednoduché přizpůsobení požadavkům zákazníka
- Operační systém i vývojové prostředí od firmy Microsoft
- Integrace manažerských reportu a výstupu do prostředí Microsoft Office
- Integrované sledování a fulltextové filtrování skladových položek
- Propojený objednávkový a příjmový modul pro rychlé přijímání zboží

Jednoduchost používání
Výběr ze tří typu interface pokladny:
- Dotyková obrazovka
- Standardní VGA monitor
- Registrační pokladna
Volitelné zobrazované moduly na obrazovce pokladny dle přání zákazníka
Možné přímé připojení EFT platebního terminálu pro platby kartou připojený on-line k systému (možnost přenosných GPRS terminálu pro platbu u
stolu)
Možnost platby cizí měnou
Možné vytváření slev a šťastných hodin
Promyšlená funkcionalita
Transakční koncept zajištující vysokou bezpečnost dat a maximální transparentnost
Centrálně řízený server (distribuce číselníku, cen, změn atd. z centrály)
Progresivní slevový systém s různými typy slev ci navýšení Integrovaný zákaznický systém s možností vyhodnocení zákaznických akcí a speciálních
ceníku.
Tisk čárového kódu přímo z dodacího listu
Objednávkový modul se třemi možnostmi tvorby objednávek
Reklamační modul
Možnost členit položky na neomezené množství podpoložek a druhu
Neomezené množství skladu s volitelným názvem
Přístup k jednotlivým funkcím je na základe oprávnění uživatele

Připojení vzdálených poboček
Systém WinSTORE.NET je možno používat lokálně i centrálně. V lokální instalaci je možné nainstalovat všechny moduly programu (Klient a Masterklient a sklad) na jeden počítač stejně tak na nadřízený počítač a podřízené pokladny. V centrálním řešení se vychází z nainstalovaného serveru na
centrále a vzdálených nezávislých či závislých prodejnách místech, připojujících se bud online nebo offline jednou za den. (online řešení bude možné

implementovat později).

Charakteristika produktu WinSTORE.NET
Segmenty trhu:
- Módní butiky,
- Obchody s elektronikou telekomunikačními produkty,
- Obchody se stavebním materiálem,
- Supermarkety, diskontní prodejny
- Zahradní centra a prodejny
- Restaurační zařízení, fastfoody, bary a kavárny
Komplexní sledování skladových operací
Integrovaný zákaznický systém
Rychlý a spolehlivý servis
Help desk pro uživatele

Požadavky na hardware (doporučené):
Master (server), sklad
- Procesor: 2 GHz
- Paměť: 512 MB a více
- Pevný disk: min 1GB místa na disku
- Monitor: standardní monitor (doporučený 15“ a víc)
- CD ROM/CD RW
Klient (pokladna):
- Procesor min. 1,0 GHz
- Paměť min. 256 MB
- Pevný disk: min 200 MB místa na disku
- Monitor: standardní VGA nebo Touchscreen (doporučené 12“ a víc)
- Síťová karta

