
VERIFONE RETAIL360 קופות ממוחשבות

כדי לחשוב אחר ת
צריך לתת פתרון של

Verifone Retail360, הקופה שעשתה מהפכה בתחומה!
עכשיו עם מסך 10״ כולל צג לקוח, קורא כרטיסים 

ומדפסת פנימית מובנית.

קופה מהירה, חדשנית, אמינה וידידותית.
הפתרון המושלם לבית העסק שלך.

VERIFONE.CO.IL

לקבלת מידע נוסף וקביעת פגישה התקשר עכשיו: 

)*8292(

פקס: 03-9029734 טלפון: www.verifone.co.il 03-9029740וריפון ישראל

הפוק

 |  | | 

http://www.verifone.co.il/


VERIFONE RETAIL360 קופות ממוחשבות

תחשוב קצ ת 
על עצמך

 אופנה? אופטיקה? הנעלה? סלולר?
לקופה החדשה מגוון פתרונות מותאמים 

לכל ענפי המסחר השונים. מותאמים 
בדיוק בשבילך.

פתרונות נוספים - חושבים קדימה

VERIFONE.CO.IL

אופנה
• ניהול מטריציוני לפי טבלאות דגם, צבע, מידה

• ניהול מאפיינים: בד / מעצבים / עונה / קולקציה
• מבצעים חכמים והנחות

אופטיקה
• ניהול טופס בדיקת עיניים

• מערכת ניהול אופטומטריסטים
• מעקב לקוחות מלא

• ניהול מחירון עדשות מטריציוני

הנעלה
• דגמים מטריציונים

• ניהול מלאי שכבתי ברמת צבע ומידה.
• ניהול תהליך ייצור מלא

• ניפוק קולקציות ללקוחות סיטונאים

סלולר
• ניהול ושיוך מכשירים ללקוחות.

• היסטורית לקוח בזמן אמת
• ניהול מלאי יעיל ומדויק

• ניהול מועדון לקוחות ורשימת המכשירים הניידים שברשותם

מספרות / סלונים
• ניהול יומן פגישות

• ניהול התמקצעות לפי עובדים
• ניהול לוח זמנים לכל תחום בסלון בנפרד

מכולות ומעדניות
• ניהול מלאי

• מכירה בהקפה
• חיבור למשקלים

הסעדה: פתרון למסעדות, בתי קפה וברים
• ניהול שולחנות
• ניהול משלוחים

• ניהול לקוחות פרטיים ועסקיים
• תשלום בשולחן

 זמן ההתקנה
הכי מהיר בשוק

מערכת מבצעים
חכמה ומתקדמת
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