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Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Ζ SmartWare Α.Δ. Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Πηζηνπνίεζεο & Σαπηνπνίεζεο,
ηδξύζεθε ην 2004 κε βαζηθό ζηόρν ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ θαη παξνρή
νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία κε ζθνπό ηελ θάιπςε ησλ αγνξώλ ηνπ
Ληαληθνύ Δκπνξίνπ θαη Γηαλνκήο, ζηελ Διιάδα, Βαιθάληα θαη Δγγύο Αλαηνιή.
ηειερσκέλε από έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο κε καθξόρξνλε ζεηεία ζηελ παξαγσγή ινγηζκηθνύ,
παξνρή ππεξεζηώλ θαη ιύζεσλ πιεξνθνξηθήο γηα επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ, επελδύεη
ζπλερώο ζηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ιύζεσλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηνλ επξύηεξν
ρώξν.
Γηαζέηεη κόληκν πξνζσπηθό άλσ ησλ ηξηάληα πέληε (35) αηόκσλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε,
ηνπ νπνίνπ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό είλαη απόθνηηνη αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ κε
κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε.
Σν αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο εηαηξείαο καο ζπκπιεξώλεηαη από εθηεηακέλν δίθηπν έκπεηξσλ
ζπλεξγαηώλ, πνπ παξέρνπλ ππνζηήξημε ησλ ιύζεώλ καο, ζε όιε ηελ Διιάδα θαη Κύπξν θαζώο
θαη ζε επηιεγκέλεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ.

ηόσορ – Καηεςθςνηήπιερ Απσέρ
Ο θόζκνο ηεο αγνξάο ηνπ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ αιιάδεη ζπλερώο θαη ε απμαλόκελε πίεζε από ηνλ
δηεζλή αληαγσληζκό επηηαρύλεη ηηο εμειίμεηο. Γηα λα εμαζθαιίζνπλ νη επηρεηξήζεηο βησζηκόηεηα
θαη αλάπηπμε πξέπεη λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο, λα ειέγμνπλ θαη λα
ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα θόζηε ηνπο.
Ζ λέα ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη
ε SmartWare κέζσ ζπλερνύο έξεπλαο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ
ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ρξεζηκνπνηεί ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα
πξνο όθεινο ησλ πειαηώλ ηεο.
Σο όπαμα ηων ιδπςηών, πος ήηαν η δημιοςπγία μίαρ εςέλικηηρ
εηαιπείαρ με ζηαθεπέρ βάζειρ ανάπηςξηρ, ώζηε να πποζθέπει
λύζειρ με αξία και αναπηύζζονηαρ ςγιείρ ζσέζειρ με πελάηερ και
ζςνεπγάηερ να εξαζθαλίζει μακποσπόνια αμοιβαίο όθελορ, έσει
γίνει πλέον ππαγμαηικόηηηα.

Έδπα – Τποκαηάζηημα
Ζ SmartWare ζηεγάδεηαη ζε ρώξνπο επαγγεικαηηθώλ πξνδηαγξαθώλ ζην Ν. Ζξάθιεην Αηηηθήο.
Πέξαλ ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ, δηαζέηεη ππνθαηάζηεκα ζηε Βόξεηα Διιάδα κε έδξα ηε
Θεζζαινλίθε ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη εθ ηνπ ζύλεγγπο, κε ηνπηθό ζρήκα, ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο ηεο αγνξάο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο θαη ηαπηνρξόλσο λα δηαζέηεη κία βάζε
εμόξκεζεο πξνο ηελ ηαρέσο αλαπηπζζόκελε επξύηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.

Πελάηερ
Tν πειαηνιόγην ηεο SmartWare, ζήκεξα, πεξηιακβάλεη πνιιέο από ηηο κεγαιύηεξεο αιπζίδεο
από ην ρώξν ησλ super market, έλδπζεο-ππόδεζεο, εζηίαζεο θαζώο θαη πνιιά γλσζηά θαη
αλαγλσξίζηκα νλόκαηα ζηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο ησλ αγνξώλ, πνπ επηρεηξεί.

Αθήνα: Ηθηγελείαο 50, Ν. Ζξάθιεην 14122, Σει. 210.28.01.111, Fax 210.28.01.116
Θεζζαλονίκη: ηξαΐηζα 2 (15ν ρικ. ΔΟ Υαιθηδηθήο), Θέξκε 57001, Σει. 2310.33.24.30, Fax 2310.33.24.59
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Δλδεηθηηθά, ην πειαηνιόγην ηεο SmartWare πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ πειάηεο:

attr@ttivo
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ
IBM - Toshiba
Μία από ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο (Business Partnership), πνπ ε εηαηξία καο έρεη ζπλάςεη,
είλαη ε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΗΒΜ, πιένλ Toshiba Global Services, ηόζν σο reseller ζηνλ
ηνκέα ησλ Retail ζπζηεκάησλ, όζν θαη ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ιύζεσλ.

AURES GROUP
Γηεζλήο θαηαζθεπαζηήο θαη πξνκεζεπηήο ηεξκαηηθώλ EPOS πςειήο ηερλνινγίαο θαη
αηζζεηηθήο κε παξνπζία ζε πεξηζζόηεξεο από 50 ρώξεο. Έρεη παξνπζία ζηηο κεγαιύηεξεο
επξσπατθέο αγνξέο θαζώο θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζηελ Απζηξαιία.

ORACLE MICROS
Ζ ζπλεξγαζία ηεο SmartWare κε ηελ Oracle επεθηείλεηαη ηόζν ζην ρώξν ηεο εληαηηθήο ιηαληθήο,
όζν θαη ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ θαη ππεξεζηώλ ζηνλ ρώξν ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ
πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε ηνπ ρξώκαηνο – κεγέζνπο.
Με παλεπξσπατθέο εγθαηαζηάζεηο ινγηζκηθνύ ζε πάλσ από 70.000 Point of Sales Terminals oη
ιύζεηο ζην ρώξν ηεο εληαηηθήο ιηαληθήο πινπνηνύλ όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ζεκείσλ πώιεζεο, είηε
απηά βξίζθνληαη ζε δίθηπν είηε ιεηηνπξγνύλ απηόλνκα.
ηνλ ρώξν ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε ηνπ ρξώκαηνο –
κεγέζνπο, ε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηελ πξώελ Fortech Italia SpA καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα
λα πξνζθέξνπκε νινθιεξσκέλεο ιύζεηο θαη ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζε ηερλνινγία touch κε
δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο θαηαζηεκάησλ franchising. H ζεηξά πξντόλησλ ινγηζκηθνύ “Stores2”,
δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο ζε παγθόζκην επίπεδν θαη ζηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε πεξηιακβάλνληαη
πνιιά νλόκαηα δηεζλώλ brands.

ENTERSOFT
Πξόθεηηαη γηα κία από ηηο πιένλ θαηλνηόκνπο Διιεληθέο εηαηξίεο παξαγσγήο πςειήο πνηόηεηαο
ινγηζκηθνύ ΔRP. Ζ SmartWare έρεη αλαπηύμεη εηδηθέο επεθηάζεηο θαη πξνζαξκνγέο πάλσ ζηελ
εληαία πιαηθόξκα πξντόλησλ Entersoft Business Suite, ώζηε λα παξέρεη νινθιεξσκέλεο
εμεηδηθεπκέλεο ιύζεηο γηα ηελ αγνξά ηνπ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ.

NCR
Δμεηδηθεύεηαη ζε ηερλνινγηθέο ιύζεηο πνπ απεπζύλνληαη ηόζν ζε επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ
όζν θαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθνύο νξγαληζκνύο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε Retail Store Automation
(POS systems, Electronic Shelf Labels, kiosks, Self-Check-Out), θαη Banking solutions (ATMs).

ONLINE SOFTWARE
Ζ Γεξκαληθή Δηαηξεία OnLine Software εηδηθεύεηαη ζε παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ
“Digital Signage” θαη ε ζπλεξγαζία καο παξέρεη ζηνπο πειάηεο καο δπλαηόηεηεο γηα θεληξνγελή
δηαρείξηζε ιύζεσλ Φεθηαθήο Πξνβνιήο (Printing and Electronic Displays).
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DEISTER ELECTRONIC
Από ηηο πξσηνπόξεο εηαηξίεο ζηνλ θόζκν ζηελ αλάπηπμε RFID Σερλνινγίαο εδώ θαη 20 ρξόληα.
Ζ Deister Electronic ζεσξείηαη ζήκεξα σο εγέηηδα δύλακε ζην ρώξν ησλ ειεθηξνληθώλ ιύζεσλ
αζθαιείαο θαη πηζηνπνίεζεο, κε ρξήζε RFID ηερλνινγία (security & identification solutions).

ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ (ΠΡΟΙΟΝΣΑ & ΛΤΕΙ)
Ζ εμεηδίθεπζε, ε βαζηά ηερλνγλσζία θαη ε εκπεηξία ησλ ζηειερώλ καο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο
ηνπ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ καο επηηξέπεη λα πξνζθέξνπκε πξνεγκέλεο Οινθιεξσκέλεο Λύζεηο, νη
νπνίεο θαιύπηνπλ όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο.
Με ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ πνπ έρνπλ ήδε γίλεη
από κεγάιν ηκήκα ηεο
αγνξάο, ν ζρεδηαζκόο ησλ
ιύζεώλ καο επηηξέπεη ηελ
πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ
ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ θαη
ζπζηεκάησλ (POS, PCs,
θνξεηά ηεξκαηηθά, δπγνύο,
scanners, BackOffice-ERP)
ελώ ηαπηόρξνλα αμηνπνηνύλ
κε ηδαληθό ηξόπν ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο (Touch-Screen-POS, Multi-Channel
Retail, Self-Check-Out, Self-Scanning, ESLs, Mobile&Web solutions).

Η Απσιηεκηονική μαρ
Ζ ξαρνθνθαιηά ησλ πξνζθεξόκελσλ ιύζεώλ καο είλαη ε πιαηθόξκα εθαξκνγώλ SmartStore, ε
νπνία ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε εμαξρήο από ηελ SmartWare.
Δθκεηαιιεύεηαη ηα 20 θαη πιένλ
ρξόληα
εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο
θαη παξέρεη ηελ
ππνδνκή γηα ηελ Κεληξηθή Γηαρείξηζε απεξηόξηζηνπ
αξηζκνύ θαηαζηεκάησλ θαη αιπζίδσλ (αθόκε θαη
δηαθνξεηηθώλ ηνκέσλ ηεο αγνξάο θαη πξνθίι
πειαηώλ). Σν SmartStore είλαη έλα αξζξσηό ζύζηεκα
πνπ θαιύπηεη πιήξσο ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ
Ληαληθνύ εκπνξίνπ. Έρεη αλαπηπρζεί γηα λα
ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ηεο
ππνδνκήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη
θαιύπηεη από ηελ παξαθνινύζεζε ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν ησλ Μεραλώλ POS έσο ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε Πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ, ζρεκάησλ
Πηζηόηεηαο Πειαηώλ (Loyalty) θαη δηαδηθαζηώλ MIS/BI, ελζσκαηώλνληαο Web θαη Mobile
ζπζηήκαηα Αλαθνξώλ (iOS θαη Android). Παξακέλνληαο εύθνιν θαη απιό ζηε θαζεκεξηλή
ρξήζε ηνπ, έρεη εμειηρζεί ζε έλα ηδηαίηεξα ηζρπξό ζύζηεκα,, πξαθηηθά απεξηόξηζηα επεθηάζηκν,
ώζηε λα θαιύπηεη κε επειημία θαη ηαρύηεηα ηηο ζπλερώο εκθαληδόκελεο αλάγθεο, ηάζεηο θαη
απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ.
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Ενηαηική Λιανική High-End ( Hyper/Super-Markets, Dpt. Stores)
Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο αγνξάο, ε πξόηαζή καο απνηειείηαη από κία
εμεηδηθεπκέλε έθδνζε ηεο POS εθαξκνγήο dStore, (αλεπηπγκέλε από ηελ
MICROS-POSSystemhaus GmbH), θαηάιιεια δηακνξθσκέλε γηα λα πιεξνί
ηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο. Πξόθεηηαη γηα κία
δπλακηθή , αιιά ηαπηόρξνλα επέιηθηε εθαξκνγή , αλεμάξηεηε ηνπ
θαηαζθεπαζηή ηνπ H/W (IBM, Wincor, NCR, θιπ.) θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
ζπζηήκαηνο (Linux ή Windows) ηδαληθή γηα όια ηα ηακεηαθά ζπζηήκαηα POS, κε πεξηζζόηεξεο
από 70.000 δηεζλείο εγθαηαζηάζεηο (άλσ ησλ 3.000 ζε Διιάδα θαη Κύπξν).
Σν dStore θαηαδεηθλύεη ηελ δπλαηόηεηα ηνπ λα ιεηηνπξγήζεη κε αθξηβώο ηελ ίδηα
απνηειεζκαηηθόηεηα ζε δηαθνξεηηθέο γεληέο HW (πνπ θπκαίλνληαη από ηηο παιηέο 486-8MB
κεραλέο, κέρξη ηα ζεκεξηλά ηζρπξά ηεξκαηηθά POS) πξνζηαηεύνληαο έηζη ηηο επελδύζεηο ησλ
πειαηώλ.
πλεξγαδόκελν απόιπηα κε ηελ πιαηθόξκα SmartStore, παξέρεη πιήξε End-to-End ιύζε,
θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο πνπ θπκαίλνληαη από ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ελόο Σακείνπ έσο ηα
Πξνγξάκκαηα Πξνσζεηηθώλ Δλεξγεηώλ (Promotions) θαη ρεκάησλ Πηζηόηεηαο πειαηώλ
(Loyalty) θαη ηελ θεληξνγελή Γηαρείξηζε ελεξγεηώλ “Mobile Marketing”.
Ζ πξνζθεξόκελε ιύζε ππνζηεξίδεη ζπζηήκαηα Self-Check-Out, Επγνύο θαη Οζόλεο Digital
Signage, Scanner-Scales, Ζιεθηξνληθέο Δηηθέηεο Ραθηώλ (ESLs), Mobile Air-Time, EFT,
Ζιεθηξνληθά Κνππόληα, Πιεξσκή ινγαξηαζκώλ ΓΔΚΟ, θιπ. επηηξέπνληαο έηζη ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ πειαηώλ, νη νπνίεο κπνξνύλ εύθνια λα
ελζσκαησζνύλ ζην βαζηθό πξντόλ.

Ενηαηική λιανική Μικπών ημείων Πώληζηρ
Ζ εθαξκνγή
ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε εμνινθιήξνπ από ηελ
SmartWare, γηα ηελ αληηκεηώπηζε, κε επέιηθην ηξόπν, ησλ αλαγθώλ ησλ
δηαθόξσλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ηεο αγνξάο (Mini
Markets, Φαξκαθεία, Πεξίπηεξα, Café, Κάβεο, Παγσηά-Frozen-Yogurt,
Αξηνπσιεία-Εαραξνπιαζηεία, Fast-Food/Take-away, Pet-Shops, Βηνινγηθά
Πξντόληα, Deli, Δζηηαηόξηα κε ή ρσξίο ηξαπέδηα, θιπ).
Βαζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία νζόλεο αθήο πξνζθέξεη έλα γξήγνξν, απιό αιιά
δπλακηθό ηαπηόρξνλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο, αλαβαζκίδνληαο ηα θιαζζηθά
ζεκεία Points-of-Sale ζε Points-of-Service. Λεηηνπξγεί ζε πιαηθόξκα Windows θαη είλαη
αλεμάξηεηε από θαηαζθεπαζηή H/W (από ηα απιά PCs κέρξη ηα εμειηγκέλα “All in One‟‟
πζηήκαηα Επγώλ/Σακείσλ ζε κία κεραλή) θαη ππνζηεξίδεη πιήξσο όιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ
Φνξνινγηθώλ Γηαηάμεσλ.
Δηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα γξήγνξε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή εγθαηάζηαζε, δηαηίζεηαη θαη από
δίθηπν ησλ ζπλεξγαηώλ καο ζε όιε ηελ Διιάδα. Μπνξεί λα αλαπηπρζεί είηε σο απηόλνκε ιύζε
(ζπλδεόκελε κε νπνηνδήπνηε ζύζηεκα Back-Office ηεο αγνξάο) ή σο κία end-to-end ιύζε,
ελζσκαησκέλε ζηελ πιαηθόξκα SmartStore (θπξίσο γηα αιπζίδεο πνπ απαηηνύλ κία
θεληξνγελή δηαρείξηζε ησλ Καηαζηεκάησλ ηνπο).
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Φαπμακεία
Μεηά από επέλδπζε πιένλ ησλ δύν εηώλ, ε SmartWare παξνπζίαζε ην Οινθιεξσκέλν ύζηεκα
Γηαρείξηζεο Φαξκαθείσλ θαη Αιπζίδσλ Φαξκαθείσλ SmartPharmaSys®, κέζσ ηνπ νπνίνπ
κεηαθέξεηαη ε ηερλνγλσζία ησλ ρηιηάδσλ θαηαζηεκάησλ Ληαληθήο, ώζηε λα θαιύςεη ηηο
αλάγθεο ηνπ ζύγσπονος Φαπμακείος ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
Σν SmartPharmaSys® είλαη έλα κνληέξλν ζύζηεκα, αλεπηπγκέλν κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο,
ηαρύηαην, αζθαιέο θαη ιεηηνπξγηθό, κε κηθξέο απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκό
θαη εθκάζεζε, ην νπνίν εμαζθαιίδεη απόιπηα απξόζθνπηε ιεηηνπξγία
ησλ ζεκείσλ πώιεζεο, απηόκαηα, ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.
Οινθιεξώλεηαη κε ππν-ζπζηήκαηα: θάξηαο πειάηε (Loyalty card) θαη
πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ, Κεληξηθήο Γηαρείξηζεο πνιιώλ θαξκαθείσλ,
δηαζύλδεζεο κε θαξκαθαπνζήθεο, δηαζύλδεζεο κε ζπζηήκαηα ERP, eshops θαη κε ξνκπνηηθέο κεραλέο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο.

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΗ ΜΟΔΑ
Οη Δθαξκνγέο Γηαρείξηζεο Ληαληθώλ Πσιήζεσλ Stores-2 θαη X-Store (από ηελ πξώελ
MICROS-Retail / Fortech Italia), πξνζθέξνπλ ζπλνιηθέο θαη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο γηα ηα
Δκπνξηθά Καηαζηήκαηα Ληαληθήο ζηνλ ρώξν πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλε
δηαρείξηζε ρξώκαηνο-κεγέζνπο (΄Δλδπζε, Τπόδεζε, Κνζκήκαηα, Γώξα,
Αμεζνπάξ, Αζιεηηθά είδε θιπ).
To Stores-2 είλαη έλα αμηόπηζην θαη Γηεζλέο ύζηεκα Γηαρείξηζεο Ληαληθώλ
Πσιήζεσλ, πνπ έρεη εηδηθά ζρεδηαζηεί γηα λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο
Γηαρείξηζεο Γηθηύσλ Franchise. Απινπνηεί ηε δηαδηθαζία πώιεζεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη έλα
κνλαδηθό εξγαιείν γηα ζπλερή έιεγρν ησλ απνζεκάησλ (stock), παξαγγειηώλ θαη παξαδόζεσλ
θαη επηπιένλ παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε ησλ Πειαηώλ, ζεσξείηαη σο έλα από ηα
πξώηα εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ζηνλ ρώξν, κε ρηιηάδεο εγθαηαζηάζεηο δηεζλώο, ζε
πεξηζζόηεξεο από 50 ρώξεο, κεηαθξαζκέλν ζε 22 δηαθνξεηηθέο γιώζζεο.
Σν X-Store είλαη ε high-end ιύζε ηεο MICROS Retail κε πξννξηζκό λα θαιύςεη θπξίσο ηηο
αλάγθεο ησλ Πνιπεζληθώλ αιπζίδσλ ιηαληθήο πώιεζεο.

ΛΤΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ηος ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ
Οη παξαθάησ ιύζεηο καο εθαξκόδνληαη γηα όινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ:

Self-Check-Out ςζηήμαηα (Σαμεία σωπίρ Σαμία)
Οη ιύζεηο καο ππνζηεξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα Self Check-Out ησλ θύξησλ πξνκεζεπηώλ HW
(NCR, IBM), θαζώο θαη custom-made ζπζηήκαηα OEM (θαηαζθεπαζηώλ όπσο ε
Gunnebo θαη ΜΔΗ). Ζ ιύζε ππνζηεξίδεη πνιιέο ζπλζέζεηο θαη κπνξεί λα
πξνζαξκνζηεί γηα λα θηινμελήζεη δηάθνξεο front-end απαηηήζεηο. Δίλαη
ζρεδηαζκέλε γηα λα πξνζθέξεη ηαρύηεξε θαη πην επέιηθηε self-service πιεξσκή
ζην ηακείν. Δίλαη εύθνιε θαη γξήγνξε θαη ηαπηόρξνλα αθξηβήο θαη αμηόπηζηε.
Γηαζέηεη κηα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε ζρεδίαζε θαη απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα
αλαθύθισζεο κεηξεηώλ.
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Ηλεκηπονική ήμανζη Ραθιών - Electronic Shelf Labels (ESLs)
Οη αζύξκαηεο ειεθηξνληθέο εηηθέηεο ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ππνζηεξίδνληαη από ηηο
ιύζεηο καο. Γίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο Ληαληθήο Πώιεζεο λα εμαζθαιίζνπλ
ζσζηέο ηηκέο ζην ξάθη θαη λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηελ
θαιύηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε. Υξεζηκνπνηώληαο επηθνηλσλίεο
ξαδηνζπρλνηήησλ (RF), κε αζύξκαηε ηερλνινγία, ε ιύζε ιεηηνπξγεί
ακθίδξνκα θαη κεηαδίδεη αξρείν ηηκώλ θαη αιιαγώλ θαη παίξλεη
πιεξνθνξίεο πξνο θαη από ηηο αζύξκαηεο ειεθηξνληθέο εηηθέηεο. Σν
ζύζηεκα παξαθνινπζεί ζπλερώο θάζε ειεθηξνληθή εηηθέηα γηα ηελ
νξζόηεηα ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηηκώλ ζε απηή.

Λύζειρ Φηθιακήρ Πποβολήρ (Digital Signage)
H δηεζλήο εθαξκνγή PRESTIGE ηεο Online, πνπ πξνζθέξεη ε SmartWare
ζηελ Διιεληθή αγνξά, πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ,
δηαρείξηζεο θαη απνζηνιήο ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ (εηηθέηεο, δείθηεο,
αθίζεο, εηθόλεο, video, δηαθεκίζεηο) είηε πξνο εθηύπσζε είηε γηα πξνβνιή
ζε νπνηεζδήπνηε νζόλεο ζην θαηάζηεκα (Δηδηθέο νζόλεο, POS, δπγνί θιπ.).

Λύζειρ RF-ID
Ζ SmartWare ζε ζπλεξγαζία κε θαη πηζηνπνίεζε από ηελ Deister Electronic (δηεζλήο εηαηξεία
κε εμεηδίθεπζε ζην ρώξν) είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ιύζεηο
βαζηζκέλεο ζε ηερλνινγία RF-ID, πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ δηέμνδν ζε
πνιιά από ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
Ζ ρξήζε ηνπ RF-ID θάλεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν αηζζεηή ηελ παξνπζία
ηεο ζην θύθισκα ηεο ζύγρξνλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απηνκαηνπνηώληαο
πνιιέο από ηηο ιεηηνπξγίεο. Σα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη από ηελ εθαξκνγή
ηεο δηαθαίλνληαη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο, από ηελ παξαιαβή ηεο
παξαγγειίαο κέρξη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ ξαθηνύ κέζα ζην θαηάζηεκα.
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
Ζ παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ Λνγηζκηθνύ θαη Λύζεσλ, είλαη έλα πξώην βήκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ καο. Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξνύκε ηελ δπλαηόηεηα ηεο SmartWare
λα παξέρεη κία ζεηξά από ππεξεζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ όηη νη Λύζεηο καο εθαξκόδνληαη θαη
ιεηηνπξγνύλ κε επηηπρία. Ζ εκπεηξία καο εγγπάηαη ηα πςειόηεξα επίπεδα ππεξεζηώλ.

Τποζηήπιξη Καηαζηημάηων (Help Desk)
Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ είλαη όια ηα
κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία
ησλ θαηαζηεκάησλ. Ζ ππεξεζία ιεηηνπξγεί 24 ώξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο
ηελ εβδνκάδα θαη θαιύπηεη όιν ην θάζκα ηεο πηζαλήο ππνζηήξημεο, πνπ
απαηηείηαη ζε έλα ζύγρξνλν κεραλνγξαθεκέλν θαηάζηεκα ιηαληθήο.

ςνηήπηζη εξοπλιζμού HW
Ζ νκάδα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί έρεη ζαλ πξσηαξρηθό ζηόρν ηελ άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπ
εμνπιηζκνύ ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ απξόζθνπηε θαη
απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ. Έρεη ζρεδηαζηεί
θαηάιιειε κεζνδνινγία αληηκεηώπηζεο βιαβώλ θαη αλαπηπρζεί δίθηπν
αληηπξνζώπσλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα, ώζηε θαιύπηνληαο ην ζύλνιν ησλ
δπζιεηηνπξγηώλ ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ πηζαλόλ λα εκθαληζηνύλ, λα κπνξεί λα
εμαζθαιηζηεί ε άκεζε απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο.

Άλλερ Τπηπεζίερ
Ζ SmartWare έρεη αλαπηύμεη εμεηδηθεπκέλε κεζνδνινγία, ε νπνία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
εκπεηξία, πνπ έρεη απνθηεζεί ηδίσο ζε Τινπνίεζε Διεθνών Έπγων (π.ρ. LIDL, ALDI,
Carrefour), καο επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή αλάιεςε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ γηα
ινγαξηαζκό ησλ πειαηώλ καο, όπσο:

πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Ληαλεκπνξίνπ

Γηαρείξηζε Έξγσλ πζηεκάησλ Λνγηζκηθνύ

Αλάιπζε πζηεκάησλ & ρεδηαζκό Λύζεσλ

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ γηα εηδηθέο αλάγθεο πειαηώλ (Custom made)

Οινθιεξσκέλε Δλνπνίεζε εηεξνγελώλ πζηεκάησλ

Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ
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ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗ (CPG Distribution)
Οη πξνζθνξέο καο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά απνηεινύληαη από ιύζεηο
επί θηλεηώλ ζπζθεπώλ (tablets, phones, PDAs), πνπ βαζίδνληαη ζε
ηερλνινγία Windows (CE.NET, Windows-Mobile θαη Windows-Phone). Οη
ιύζεηο καο πξνζθέξνληαη είηε ζαλ "stand-alone" ιύζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο
ζην δίθηπν ησλ ζπλεξγαηώλ καο είηε σο System Integration Components γηα
ζύλζεηα έξγα.
Όια ηα πξντόληα θαη νη ιύζεηο καο εθκεηαιιεύνληαη πιήξσο ηα πεξηβάιινληα GSM / GPRS θαη
Wi-Fi, παξέρνληαο ζηαζεξή on-line / off-line ιεηηνπξγηθόηεηα, ηνλ ππνινγηζκό πνξείαο θαη
ζέζεο θαη πξνζθέξνπλ "plug-and-play" ζύλδεζε κε ζρεδόλ όιεο ηηο γλσζηέο Back Office θαη
ERP εθαξκνγέο ηεο αγνξάο, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο SmartStore (πνπ ελεξγεί σο δηαρεηξηζηήο
ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ/ζηνηρείσλ θαη επηθνηλσλίαο κε ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ηνπ δηθηύνπ).

Πωλήζειρ Επ’Αςηοκινήηος (X-VAN Sales and Receiving)
Πξόθεηηαη γηα κηα παθεηνπνηεκέλε „‟all-in-a-box‟‟ εθαξκνζκέλε ιύζε, πνπ παξάγεηαη
εμ΄νινθιήξνπ από ηελ SmartWare θαη ε νπνία ελζσκαηώλεη όια ηα
απαξαίηεηα „‟εξγαιεία‟‟ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεδόλ κεδεληθό
ρξόλν εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία. Πεξηιακβάλεη κία εηδηθά
ζρεδηαζκέλε αδηάβξνρε θαη ζθιεξή βαιίηζα, εμνπιηζκέλε κε έλαλ
εμσηεξηθό δηαθόπηε ξεύκαηνο θαη ππνδνρέα ξεύκαηνο 12/24 V από ηελ
κπαηαξία ηνπ νρήκαηνο. Γηαζέηεη εθηππσηή κε ζύλδεζε Bluetooth γηα
γξήγνξε θαη αμηόπηζηε εθηύπσζε ηηκνινγίσλ θαη έλα αλζεθηηθό ηεξκαηηθό ρεηξόο κε Scanner ζε
πιαηθόξκα Windows. Σξνθνδνηείηαη από ηελ Smart-XV ζνπίηα εθαξκνγώλ πνπ πξνζθέξεη
πςειή δηαζεζηκόηεηα θαη εμαηξεηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα κε ζρεδόλ θακία αλάγθε γηα εμεηδίθεπζε
ηνπ πξνζσπηθνύ. Σν Smart-XV ππνζηεξίδεη ηόζν πσιήζεηο όζν θαη επηζηξνθή ή παξαιαβή
πξντόλησλ (π.ρ. θξέζθα πξντόληα από ηνπο παξαγσγνύο, ζπιινγή γάιαθηνο θιπ).

Sales-Force-Automation, Merchandising, Payments collection
Σν Smart-SFA είλαη έλα πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηνπο κεηαθηλνύκελνπο πσιεηέο θαη κπνξεί λα
θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο παξαγγειηνιεςίαο, δεηγκαηηζκνύ θαη ηελ πιεξσκή, κε εμαηξεηηθή
επθνιία ζηε ρξήζε θαη ζε ειάρηζην ρξόλν. Τπνζηεξίδεη ηελ πιήξε
γθάκα ησλ Windows / Android Smartphones θαη PDA ή Tablet PC‟s
θαη θπζηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ ίδην εμνπιηζκό ζε
ζπλδπαζκό κε ην Smart-XV, ώζηε ζπλδπάδνληαο ηηο δξαζηεξηόηεηεο
λα ειαρηζηνπνηείηαη ε απαηηνύκελε επέλδπζε ηνπ πειάηε. Πξνζθέξεη
επέιηθηε ιεηηνπξγία θαη κέζσ ηνπ Γηαρεηξηζηή (Server) γεθπξώλεηαη
εύθνια κε ηα ERP ζπζηήκαηα ησλ πειαηώλ.
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