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Helios Orange
Pokladničný predaj

Modul Pokladničný predaj zabezpečuje spojenie „pultového predaja“ zo skladovou evidenciou.
Doplnením osobného počítača o špeciálne pokladničné periférie vznikne zariadenie s funkciou
počítača a kontrolnej pokladne. Takéto zariadenie potom obsahuje peňažnú zásuvku, zákaznícky
display, tlačiareň pre tlač pokladničných dokladov, snímač čiarového kódu a prípadne i platobný
terminál pre bezhotovostné platby kartami.
� Realizácia predaja
� Možnosť pripojenia externých periférií
� Široké možnosti grafickej podoby
účteniek
� Viacej foriem úhrad vrátane cudzej
meny
� Podpora bodového programu

� Predajné akcie so špeciálnymi cenami
� Väzby na skladovú evidenciu
� Voliteľný spôsob vyhľadávania položiek
� Automatické účtovanie tržieb
� Prehľady o stave skladu
� Jednoduché vyhodnocovanie
� ON-LINE aj OFF-LINE prevádzka

Realizácia predaja

Väzby na skladovú evidenciu

- vytváranie dokladov v jednotnom prostredí systému
Helios Orange
- užívateľské nastavenia modulu podľa potrieb
jednotlivých užívateľov
- množstvo prednastavených hodnôt pre zrýchlené
vytvorenie dokladu
- možnosť využitia snímača čiarových kódov
- spätná identiﬁkácia vykonaných transakcií
- možnosť tvorby opravných dokladov – návratiek

- voliteľný režim odpisu položiek zo skladu
- okamžitá aktualizácia stavu podľa realizovaných
predajov

Možnosť pripojenia externých periférií

Voliteľný spôsob vyhľadávania položiek
- načítanie pomocou snímača čiarového kódu
(tzv. čítačky)
- výber položky zo zoznamu pomocou vyhľadávacích
nástrojov
- voliteľné poradie vyhľadávacích parametrov

- možnosť pripojenia pokladničnej zásuvky,
zákazníckeho displeja, snímača čiarového kódu
a tlačiarne pokladničných účteniek

Automatické účtovanie tržieb

Široké možnosti graﬁckej podoby účteniek

Prehľady o stave skladu

- pripravené vzory od pokladničnej účtenky až po
„klasickú“ faktúru
- integrovaný nástroj na tvorbu vlastných tlačových
formulárov

Viacej foriem úhrad vrátane cudzej meny
- voliteľný číselník foriem úhrad
- možnosť kombinovať jednotlivé formy úhrady
- možnosť vykonávať platby v cudzej mene

Podpora bodového programu
- automatická aktualizácia stavu bodového konta
zákazníka
- možnosť realizácie platieb prostredníctvom
získaných bodov
- stanovenie ľubovoľného pomeru bod/Sk
- stanovenie počiatočného stavu bodového konta
pre jednotlivých zákazníkov

Predajné akcie so špeciálnymi cenami
- tvorba tzv. balíčkov s možnosťou časového
obmedzenia platnosti
- využitie tzv. predajných akcií s udeľovaním zliav
alebo poskytovaním darčekov

- automatizované vytváranie účtovných zápisov
pomocou účtovných kontácií

- prehľad o stave skladu jednotlivých položiek
priamo z rozpracovanej účtenky

Jednoduché vyhodnocovanie
- množstvo pripravených aj užívateľsky deﬁnovaných
zostáv
- prehľady objemov predaja, pokladničných uzávierok,
úhrad a mnoho ďalších

ON-LINE aj OFF-LINE prevádzka
- možnosť práce aj na odlúčených pracoviskách mimo
centrálnu inštaláciu
- nástroje pre prenos vytvorených dokladov do
centrálnej inštalácie

