Γενικά Χαρακτηριστικά
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Retail είναι ένα νέο configuration του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P., το οποίο
περιλαμβάνει τις παρακάτω διαχειρίσεις:
Αποθήκη – Πελάτες – Πωλήσεις – Εντατική Λιανική
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Retail αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και υπερκαλύπτει
τις ανάγκες των καταστημάτων λιανικής ως προς την έκδοση αποδείξεων λιανικής αλλά και
παραστατικών πώλησης, ενώ ταυτόχρονα:
 Διαθέτει ένα πρωτοποριακό και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI), που εστιάζει
στην λειτουργικότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών της εφαρμογής.
 Ενσωματώνει ένα τυποποιημένο μοντέλο βέλτιστης πρακτικής παραμετροποίησης (Best
Practice Model), που σε συνδυασμό με τη φιλική μέθοδο εγκατάστασης, επιτρέπει την
πραγματικά άμεση χρήση της εφαρμογής μέσα σε λίγα λεπτά.
 Παρέχει διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη στους χρήστες, μέσω πρωτοποριακών
διαδικτυακών (Internet) υπηρεσιών (Live Update, e-Services, e-Support), καθώς και έναν
σύγχρονο οδηγό βοήθειας (On Line Help).
 Αποτυπώνει το σύνολο των πληροφοριών που συλλέγονται, με σύγχρονους τρόπους
εκτύπωσης (MS Excel, PDF, κλπ).
 Εμπεριέχει στην χρήση του, όλες αυτές τις σημαντικές «λεπτομέρειες» που έκαναν το
ΚΕΦΑΛΑΙΟ το πιο δημοφιλές εργαλείο μηχανογράφησης της τελευταίας εικοσαετίας.
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Βασικές Προδιαγραφές
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Retail βασίζεται στις προδιαγραφές του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Start και περιλαμβάνει τις
παρακάτω δυνατότητες:
Αποθήκη
1. Αρχείο ειδών με σταθερά και οικονομικά στοιχεία ανά είδος (συνολικά και κατά μήνα).
2. Εκτυπώσεις Μηνιαίας κίνησης, Ημερολογίου και Καρτελών.
3. Σχεδίαση και εκτύπωση ετικετών.

Πελάτες
1. Αρχείο πελατών με σταθερά και οικονομικά στοιχεία ανά πελάτη (συνολικά και κατά
μήνα).
2. Διαχείριση κινήσεων πελατών (Εισπράξεις, κλπ).
3. Εκτυπώσεις Ισοζυγίου, Ημερολογίου, Καρτελών και Υπολοίπων.

Πωλήσεις
1. Παραστατικά πώλησης (Αποδείξεις Λιανικής, Τιμολόγια Πώλησης, Πιστωτικά Επιστροφής
& Έκπτωσης, Ακυρωτικά Στοιχεία).
2. Πολλαπλοί τρόποι εξόφλησης (Μετρητά, Πιστωτικές Κάρτες, Χρεωστικές Κάρτες)
3. Δυνατότητα έμμεσης καταχώρισης / μεταβολής στοιχείων πελάτη ή είδους.
4. Άμεση εκτύπωση του παραστατικού με χρήση γραφικής φόρμας εκτύπωσης.
5. Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των παραστατικών σε θερμικό εκτυπωτή.
6. Δυνατότητα επανεκτύπωσης παραστατικών.
7. Εκτυπώσεις Κατάστασης πωλήσεων & Στατιστικής Πωλήσεων.

Εντατική Λιανική
1. Λειτουργία με οθόνες touch screen.
2. Εισαγωγή ειδών με τη χρήση barcode.
3. Πολλαπλοί τρόποι εξόφλησης (Μετρητά, Πιστωτικές Κάρτες, Χρεωστικές Κάρτες)

Επικοινωνία
1. Δυνατότητα σχεδίασης και εισαγωγής δεδομένων από αρχεία Ascii.
2. Δυνατότητα σχεδίασης και εισαγωγής δεδομένων από αρχεία Excel.
Οργάνωση
1. Δυνατότητα καθορισμού «Σειρών παραστατικών» και διαφορετικών «Φορμών
εκτύπωσης».
2. Πλήρης αντιμετώπιση των απαιτήσεων για το ΚΕΠΥΟ.
3. Δυνατότητα αποστολής των στοιχείων της ηλεκτρονικής διαβίβασης στη ΓΓΠΣ
4. Δυνατότητα εξαγωγής αρχείου με τις εγγραφές, για την αυτόματη ενημέρωση
λογιστικών γραφείων με εφαρμογές Altec Software.
5. Διαχείριση χρηστών και επιπέδων πρόσβασης.
6. Διαχείριση Backup / Restore.
7. Πλήρες set από εργαλεία συντήρησης των αρχείων της εφαρμογής.

