PRODÁVEJTE VÍC A JEDNODUŠEJI...

POS NG je moderní pokladní systém, který se přizpůsobí
potřebám a požadavkům Vašeho podnikání. Díky využití
moderních technologií nezáleží na velikosti Vaší prodejní sítě,
jednoduše jej můžete využívat od nejmenších až po velké sítě
prodejen. Navíc je pokladní systém POS NG postavený na
jednoduchosti ovládání a chytrém navádění obsluhy.
Díky tomu bude Vaše obsluha vždy vědět, co nabídnout
nebo doporučit, aby byli zákazníci ještě spokojenější.
Samozřejmostí je pokročilá integrace „Anti-Fraud“ řešení
i dokonalého přehledu a statistik ohledně výkonnosti Vašich
prodejen. Ještě přemýšlíte jestli je POS NG to pravé řešení?
Čtěte dále…

VÝHODY, KTERÉ V JINÉM SYSTÉMU NENAJDETE...
Extrémně rychlé vyhledávání

POS NG Vám umožňuje fulltextové vyhledávání mezi 100 000 položkami do 1 sekundy

Kombinace a rekalkulace na klik

Bezproblémové kombinování a rekalkulování vybraných položek při 100 různých promo
akcích do 50 ms

Dlouhé počítání uzávěrky je minulost

Úzávěrka prodejny už nebude zdržovat Vaši obsluhu. Kompletní uzávěrku budete mít
s POS NG hotovou do 10 sekund

Školení Vám zabere maximálně 30 minut

POS NG je vytvořeno s důrazem na ergonometrii ovládání. Proto zaškolení týmu nezabere
více než 30 minut

Rychlá replikace i přenos dat

Replikace dat z centrály Vám nezabere déle než 5 minut. A v opačném směru přenosu ještě rychleji.
Přenos z POS do centrály zvládne do 0,5 sekund

Instalaci pokladny zvládnete do 15 minut

Flexibilní řešení, které se přizpůsobí aktuální situaci je důležité, proto pokladnu s POS NG
připravíte do 15 minut

Příprava dat 30, aktualizace 1

Co to znamená? Jednoduše, že potřebná data připravíte do 30 minut s následnou
instalací do 1 minuty

KDO VSÁZÍ NA POKLADNÍ SYSTÉMY NG RETAIL

PRODÁVEJTE VÍC A JEDNODUŠEJI...

VÝHODY SPOLUPRÁCE

1

Dlouholetá specializace na potřeby
obchodních řetězců

2

Významné zkušenosti s věrnostními,
slevovými a promoční systémy

3

Podporujeme
omnichannel retail

limity na možnosti využití
4 Nemáme
našeho pokladního systému

POS NG VYUŽIJETE
NA LIBOVOLNÉM ZAŘÍZENÍ
Nemusíte se vázat na konkrétní zařízení. POS NG
je navrženo s ohledem na využitelnost kdekoliv
a kdykoliv. Proto je tento pokladní systém vhodný
pro notebooky, tablety i mobilní telefony.

PRÁCI S POS NG ZVLÁDNE KAŽDÝ
Pokladní systém POS NG je ergonomicky koncipovaný
pro maximálně intuitivní ovládání, které nevyžaduje
dlouhé zaškolení, což ocení zejména řetězce s velkou
fluktuací personálu. Je kladen důraz na přehledné
uspořádání všech funkčních a přehledových prvků
a interaktivitu, která napomáhá obsluze při ovládání
pokladního systému.

6 000+

POS ve střední Evropě

100 M+

POS transakcí ročně

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NALEZNETE ZDE

CHCETE EFEKTIVNĚ ŘÍDIT CELOU SÍŤ POBOČEK
A BÝT PŘIPRAVENÍ NA MĚNÍCÍ SE PODMÍNKY TRHU?

Víme, jak na to. Neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt

3 500+

Prodejen ve střední Evropě

Odpovědi

NG Retail s.r.o.

Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín
info@ngretail.cz
+420 724 000 622

