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VERIFONE RETAIL360 קופות ממוחשבות

קופה עם פתרונו ת
מותאמים לענפי 
המסחר השונים

VERIFONE.CO.IL

חומרה
מסך מגע “15 צבעוני

צג לקוח מובנה
תקשורת אינטרנט

תוכנה
ניהול מלאי על פי קודים, מחלקות, מוצרים
אופציה לחיבור לתוכנת משרד אחורי / ענן

 ניהול מועדוני לקוחות
ניהול עובדים

ניהול רכש
ניהול מבצעים

חומרה אופציונלית
קורא ברקוד

משקל
EMV )PIN PAD( קורא כרטיס חכם

מדפסת 

תחומי התמחות
אופנה / הנעלה

• ניהול מטריציוני לפי טבלאות דגם, צבע, מידה
• ניהול מאפיינים: בד / מעצבים / עונה / קולקציה

• מבצעים חכמים והנחות
• ניהול תהליך ייצור מלא

• ניפוק קולקציות ללקוחות סיטונאים

אופטיקה
• ניהול טופס בדיקת עיניים

• מערכת ניהול אופטומטריסטים
• מעקב לקוחות מלא

• ניהול מחירון עדשות מטריציוני

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 מקצועות 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
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