Sistemul de gestiune
care se potrivește
oricărui magazin
Oricât de mic ar fi acesta.
Imperial POS & Retail este soluția ideală
pentru informatizarea oricărui tip de magazin,
de la afaceri familiale până la magazine de
orice tip și supermarketuri.
Imperial POS & Retail a fost dezvoltat
împreună cu experți contabili și
proprietari de magazine pentru a face
gestionarea unui magazin simplă și
eficientă. Este un program complet
de gestiune marfă și contabilitate

primară, care oferă o imagine clară
asupra aspectelor legate de vânzare
și gestiune. Programul este compatibil
cu majoritatea caselor de marcat
existente și perfect adaptabil cerințelor
comercianților mici și mijlocii.

Un singur program
pentru toate activitățile
din magazin
Programul POS & Retail oferă control
amănunțit asupra gestiunii și vânzărilor
printr-o interfață prietenoasă și adaptabilă.
POS & Retail automatizează cele
mai frecvente operațiuni de vânzare
și furnizează informații esențiale în
activitățile de contabilitate și gestiune.
Programul poate fi învățat rapid,

oferă posibilitatea de configurare
facilă a categoriilor de produse, a
discounturilor și a butoanelor rapide
de vânzare, fiind complet compatibil
cu echipamentele din magazin.

De ce este util?
1

Gestiunea vânzărilor
Interfață intuitivă, operațiuni rapide.

2

Operațiuni back-office

3

Inventariere produse

4

Siguranță

Contabilitate primară completă și rapoarte detaliate.

Verificare prețuri și stocuri.

Prevenirea furturilor și erorilor umane.

Casă

Depozit

Cu ajutorul POS & Retail se pot configura produse, prețuri
și discounturi pentru vânzare și se transmit sau primesc cu
scannerul, cântarul și casa de marcat.

Programul facilitează recepția mărfii, activitatea de inventariere,
verificarea prețurilor și a stocurilor, transmițând date în timp real
către magazin și back-office.

Magazin

Office

Prin intermediul programului se pot crea etichetele de raft,
de produs sau de preț și efectua cântărirea de către clienți
sau scanarea prețurilor din magazin.

Programul oferă facilități complete de contabilitate primară și
rapoarte bazate pe datele transmise din activitatea celorlalte
departamente.

Un business de
succes se bazează pe
instrumente eficiente
POS & Retail oferă multiple automatizări și
caracteristici de personalizare care simplifică
toate aspectele gestionării magazinului tău.

Lucru în rețea

Configurare rapidă

Toate echipamentele sunt conectate
prin intermediul programului și
transmit date în timp real.

Setare butoane rapide multiple
pentru articole uzuale și categorii
de produse.

Preluare automată a greutății

Autentificare cu parolă/card

Cântarul transmite greutatea
produsului către calculator și afișează
prețul transmis de către acesta.

Operațiunile efectuate de diferiți
angajați pot fi vizualizate separat și se
fac pe bază de parolă/card de acces.

Specificații POS & Retail
Compatibil cu display client

Încasare variată

Datele se afișează pe display client
cu două rânduri sau pe monitor LCD.

Configurare pentru diferite tipuri de
plată - cash, card, cec, tichet.

Alege tipul de program care ți se potrivește.
Specificații

Basic

Standard

Pro

Licență pe viață

499 lei

999 lei

1399 lei

Licență pe an (50% reducere din tipul de suport ales)

299 lei

449 lei

649 lei

Emitere facturi/avize/proforme/chitanțe
Vânzare pe bază de scanner/căutare
Discounturi articol/produs

Generare coduri de bare

Compatibil cu scannere multiple

Etichete pretăiate A4, etichete raft,
etichete preț, etichete discount.

Compatibil cu scannere pistol sau
stand-alone, laser, imager etc.

Stocuri (manual) și inventariere
Combatibil display client
Export în contabilitate și rapoarte complexe
Backup bază de date în Cloud
Sincronizare avize puncte de lucru
Preluare date firmă pe bază de CUI

Discount pe articol, bon

Raportare detaliată

Generare discount pe bon, pe produs
individual sau discount pe bază de
card de fidelizare.

Rapoarte pe vânzător, produse,
perioadă, TVA-uri, rapoarte de
securitate (produse anulate, șterse).

Recepție produse (NIR)
Fișă clienți/furnizori /facturi neîncasate
Dispoziție de încasare/plată
Proces verbal de compensare
Generare etichete pretăiate A4
Fidelizare clienți
Alte documente contabilitate primară
Afișaj client LCD - reclame
Interfață touch - legume fructe
Plăți cu regim de reținere la sursă
Pontaj pe bază de card
CRM de bază
Sincronizare magazin online

Suport gratuit în
primele 30 de zile
de la livrare
În prima lună de la achiziție beneficiezi de
suport telefonic și remote GRATUIT pentru toate
întrebările legate de program. La sfârșitul acestui
interval poți alege tipul de suport potrivit afacerii
tale, pe o perioadă de minim 3 luni.

Tipuri de suport tehnic pentru aplicațiile S2S

Silver

Gold

Platinum

1 oră

2 ore

Ticketing prin email la suport@s2s.ro
Acces la server de backup în Cloud
Preluare date clienți pe bază de CUI (nr. clienți/lună)
Suport telefonic
Acces la sincronizarea avizelor între punctele de lucru
Suport remote
Timp lunar maxim acordat (telefonic + remote)

Cauți cele mai rentabile
echipamente?
Poți lua totul la pachet, preconfigurat și testat,
cu o singură taxă de transport. Îți punem la
dispoziție echipamente care și-au dovedit
fiabilitatea de-a lungul timpului.

Gamă variată
de monitoare

Imprimante
departamentale

Imprimantă
cod de bare

Monitoare touchscreen
sau LCD-LED.

Imprimante termice de
57 sau 80 mm.

Imprimare etichete raft,
produs, traducere.

Scannere
cod de bare

Cântare conectate
prin software

Cântare cu
etichete

Scanner pistil, 2D, imager
sau încastrat în cântar.

Transmiterea greutății
către calculator.

Self-service pentru
legume, fructe etc.

Display
pentru client

Cititor de
carduri

POS
all-in-one

Afișaj VFD-LED
pentru afișare preț.

Autentificare angajați
sau fidelizare clienți.

Sisteme calculator plus
touchscreen integrate.

Ne concentrăm pe
soluții practice, iar
cei care ne inspiră
sunt clienții noștri
În tot ceea ce facem.

De la programele pe care le dezvoltăm, până
la pachetele avantajoase de soluții hardware,
ne adaptăm pentru a crea valoare.

Am pornit de la un simplu program
de facturare, pe care l-am îmbunătățit
continuu prin feedbackul proprietarilor
de afaceri. În timp, programele
dezvoltate de S2S Technologies s-au
diversificat, oferind module diverse,

1000
de clienți
activi

10
ani de
activitate

adresate sectorului retail sau HoReCa.
Astfel, oferim un pachet de soluții
complete, care integrează software
performant, echipamente fiabile,
preconfigurate și testate, completate
de suport tehnic.

30

ORDA

de județe
acoperite

producător autorizat
de software vânzări

Avantajele nu se
opresc aici
Intră pe www.s2s.ro și descoperă întreaga
gamă de echipamente profesionale. Trimite
întrebările tale pe adresa office@s2s.ro sau
apelează 0722 338 694 pentru detalii.

De ce să cumperi de la noi?
1

Trial gratuit pentru programe
Poți testa orice software achiziționat timp de 30 de zile.

2

Prețuri negociabile

3

Livrare gratuită

Primești discount la achiziția de pachete complete.

Beneficiezi de livrare gratuită la comenzi peste 999 lei.

SOLUȚII COMPLETE DE GESTIUNE
PENTRU HORECA ȘI RETAIL

Str. Ioan Calvin 7-9, Arad, România
Comenzi +40 722 338 694
Fax +40 257 254 028

Service +40 732 727 727
Email info@s2s.ro

www.s2s.ro

