Tpv, mòdul integrat amb
Diferents opcions per a diferents negocis

Gestió de botigues des de central
(Retail System)

• Gestió per a tipus de botiga pròpies, franquiciades per facturació
o per dipòsit.
• Sistema de comunicacions distribuït.
• Logs o informes referents al seguiment de les comunicacions.
• Gestió de les comunicacions centralitzada i programada.
• Assistents de creació i sincronització de bases de dades de botiga.

Control d'activitat de botigues

• Informes de vendes per franges horàries, per formes de
pagament...
• Informes i consultes del moviment de caixa.
• Consulta del detall d'una tiquet o factura de botiga.
• Agrupació de tiquets en el període seleccionat.
• Enllaç comptable de les vendes i de la caixa.

Terminal punt de venda

Vendes taulell:

Caixa

Control d'estocs:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Funciona amb la senzillesa d'una caixa registradora.
Multicaja.
Fidelització de clients.
Control d'activitat de la botiga.
Terminals portàtils per a recollida de dades.
Sistema d'emergència en cas de caiguda del servidor de botiga.

Resum de caixa.
Cinta de control.
Control venedors, venedor per línia (configurable).
Diari de moviments de caixa en línia, "X".
Dipòsit inicial de caixa, arqueig de caixa (vist o ocult), "Z".

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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SOLUCIÓ TPV PER A QUALSEVOL SECTOR

TPV

mòdul integrat amb

Alta de clients.
Consulta d'articles i catàleg fotogràfic.
Vendes en repòs o en espera.
Vendes a crèdit.
Gestió de vals de devolució.
Recuperació de tiquets anteriors.

Recepció d'ordres de traspàs procedents de central (ORT).
Informes d'existències.
Traspassos entre botigues.
Recepció de mercaderies i recepció de l'albarà de central.
Inventari físic amb l'opció d'integrar terminals portàtils
per al recompte.
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Software punt de venda TPV
El mòdul tpv integrat amb a3ERP és la solució definitiva per a establiments o botigues de qualsevol
sector. Està dissenyat tant per gestionar una única botiga com per formar part d'una xarxa de botigues,
siguin pròpies, franquícies o mixtes. Permet gestionar de forma centralitzada les compres de mercaderies, controlar en temps real les vendes i l'estoc de tots els centres, realitzar anàlisis i estadístiques de
control, canviar preus centralitzadament, crear directives de seguretat des de la central i portar un
control remot de tots els centres.

Caixa
•
•
•
•

Avantatges:
• Solucions per al comerç especialitzat
• Solucions per a l’alimentació
• Solucions per a l’hostaleria
• Eina molt intuïtiva i fàcil d'usar
• La interfície gràfica i visual fa que l'usuari no necessiti formació
• Enllaçada a3ERP a temps real

Gestió de botigues des de central (Retail System)

Cobraments i pagaments per caixa
Dipòsit inicial de caixa, arqueig de caixa (vist o ocult), "Z"
Sortides de fons
Diari de moviments de caixa en línia, "X"

• Centralització automàtica de les transaccions
• Definició de perfils de botiga
• Gestió per a tipus de botiga pròpies, franquiciades per facturació o per dipòsit

Control d'activitat de botigues
Vendes taulell
•
•
•
•
•

tpv

Vendes per tiquet o factura, devolucions
Consulta d'articles i catàleg fotogràfic
Codis de barra de balances
Vendes en repòs o en espera
Vendes a crèdit

integrat amb

• Informes i consultes del moviment de caixa
• Informes de vendes per franges horàries, per formes de pagament...
• Enllaç comptable de les vendes i de la caixa

Processos especials
i utilitats

• Control horari dels dependents
• Impressió d'etiquetes d'articles
• Informes: diari de vendes, vendes per article...

Terminal punt de venda
•
•
•
•

Dissenyat per a pantalla tradicional o pantalla tàctil
Apte per a botigues en xarxa o monolloc, venda al major i detall...
Parametritzable segons el sector, negoci, botiga i caixa
Multicaixa

Control de stocks
•
•
•
•
•
•

Inventari físic
Recepció de mercaderies
Comandes de reposició automàtiques o manuals
Notes de lliurament de mercaderia des de central
Traspassos entre botigues
Informes d'existències
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Alta de clients.
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