KASSAJÄRJESTELMÄ INTEGROITUNA VARASTOON JA TUOTEHALLINTAAN

SKAALAUTUVA – PIENILLE JA SUURILLE,
ERIKOISILLE JA TAVALLISILLE
SprintIT Retail -järjestelmä soveltuu erinomaisesti
eri tyyppisten erikoisliikkeiden, palveluyritysten,
tehtaanmyymälöiden, pop-up-, verkko- ja päivittäistavarakauppojen tarpeisiin.
Järjestelmä skaalautuu tarpeidesi mukaan. Voit
aloittaa käytön pienimuotoisesti ja ottaa uusia
toimintoja käyttöön yrityksesi kasvaessa. Järjestelmä
soveltuu yhtä hyvin niin pienen myymälän kuin
ison kauppaketjunkin ohjaamiseen.

KÄYTTÖTUKI – ET JOUDU PULAAN
SprintIT Retail –järjestelmän kanssa et joudu pulaan.
Tarjoamme asiakkaillemme tukipalvelua myös iltaisin
ja viikonloppuisin. Tukipalvelumme opastaa ja auttaa
kaikissa järjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

NYKYAIKAINEN – TOIMII MOBIILISTI
SprintIT Retail POS -kassapääte toimii selaimessa.
Voit käyttää sitä kaikilla HTML5 -yhteensopivilla
laitteilla, jopa tableteilla ja älypuhelimilla.
Kassapäätteen ”offline-ominaisuus” takaa, että
järjestelmä pysyy toimintakunnossa myös verkkoyhteyksien katkettua.

KAIKKI MITÄ TARVITSET – YKSI JÄRJESTELMÄ,
TIETO AINA AJAN TASALLA
Kaikki muutokset, kuten hinnat ja varastosaldot
päivittyvät aina reaaliajassa niin kassoille kuin
verkkokauppaankin. Saat milloin tahansa otettua
ajantasaiset myyntiraportit.

SPRINTIT RETAIL -RATKAISUT:
BASIC SUITE

PRO SUITE

Pakettiratkaisu, joka sisältää kaiken tarvittavan vähittäiskaupan tai pienen kauppaketjun ohjaamiseen.

Täydellinen toiminnanohjausjärjestelmä keskisuuren ja
suuren vähittäis- ja tukkukaupan ohjaamiseen. Voidaan
sovittaa yrityksesi olemassaoleviin prosesseihin.

OMINAISUUDET
BASIC SUITE

PRO SUITE

Kassatoiminnot

✔

✔

Tuoterekisteri variantein sis. erä- ja sarjanumeroseurannan

✔

✔

Asiakasrekisteri

✔

✔

Varastonhallinta

✔

✔

Sisäinen ja ulkoinen viestintä (email & chat)

✔

✔

Korttimaksut Verifone-integraatiolla

✔

✔

Ostotilaukset ja ostolaskujen käsittely

✔

✔

Myyntitilaukset ja laskutus

✔

✔

Automaattiset ostoehdotukset

✔

✔

Unifaun-integraatio

✔

✔

Integraatioalusta

Optio

✔

Dokumenttien hallinta

Optio

✔

Uutiskirjeet

Optio

✔

Verkkokauppa

Optio

✔

Verkkosivut

Optio

✔

Kanta-asiakkaiden bonusjärjestelmä

X

✔

Toimittaja-/asiakasportaali

X

✔

Usean yrityksen tuki

X

✔

Asiakaskohtaiset sovellukset

X

✔

Nimetty projektipäällikkö

X

✔

Toiminnanohjausjärjestelmä

Odoo Community

Odoo Enterprise

BASIC SUITE

PRO SUITE

Käyttöönotto ja konfigurointi

3000 €

Tarjouksen mukaan

Toimittaja-, tuoteryhmä- ja tuoterekisterien tuonti

1000 €

Tarjouksen mukaan

Muut lisäpalvelut

140 € / tunti

140 € / tunti

Odoo-ohjelmistolisenssit

0€

Laiteasennukset myymälässä (ei sis. matkakuluja)

500 € / kassapiste

Tarjouksen mukaan

Koulutuspäivä

1000 €

Tarjouksen mukaan

Kassalaitepaketti (optio)

2000 € / kassa

2000 € / kassa

Palvelimen ylläpito

99 € / kk

Tarjouksen mukaan

Tukipalvelu ja ylläpito

59 € / kk / kassa

99 € / kk / kassa
(sis. päivystys)

HINNAT

18 € / kk / käyttäjä
https://www.odoo.com/pricing
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