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Android Retail App
Κέρδισε χρόνο και χρήμα με τη απλή και έξυπνη
εφαρμογή ePos ειδικά σχεδιασμένη για καταστήματα
μικρής εντατικής λιανικής
Intelligent Personal Assistant
Πραγματοποιήστε εύκολα και γρήγορα παραλαβές νέων
ειδών για το κατάστημα σας, καθώς η εφαρμογή σας
ειδοποιεί για το απόθεμα κάθε προϊόντος που έχετε στην
αποθήκη σας, όπως και για την τιμή του
Smart WareHouse
Έξυπνη διαχείριση αποθήκης με πλήρες και αυτόματα
ανανεούμενο κωδικολόγιο με 10.000δες κωδικούς
Barcode, έτοιμοι προς πώληση ανά πάσα στιγμή
Your Safety Data
Κρατήστε τα δεδομένα και τις κινήσεις σας ασφαλή
μέσα από την εφαρμογή, όπου ανά πάσα στιγμή
μπορείτε να τα παρακολουθήσετε απομακρυσμένα από
οπουδήποτε

Augue Orci
Οθόνη Log in
Πατώντας επάνω στο εικονίδιο του ePos
ανοίγει η εφαρμογή και μας βάζει στην
επιλογή του χρήστη - ταμεία.
Πατώντας πάνω στο user name μας
εμφανίζεται το πληκτρολόγιο όπου
γράφοντας το όνομα και το συνθηματικό
του χρήστη κάνουμε σύνδεση στο ταμείο
του ePos
Αυτομάτως μπαίνουμε στην αρχική οθόνη
της εφαρμογής και είμαστε έτοιμη προς
πώληση

Κεντρική Οθόνη - Ταμείο
Η συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζεται όταν
βάλουμε τα στοιχειά μας, user name και
password
Στο πάνω μέρος μας δείχνει την ημερομηνία
και το όνομα τους χρήστη όπου έχουμε
συνδεθεί
Πατώντας πάνω αριστερά, θα εμφανιστεί το
μενού της εφαρμογής όπου μπορούμε να
μεταφερθούμε στην αποθήκη, τους πελάτες
και προμηθευτές της επιχείρησης, τις
ρυθμίσεις της εφαρμογής και των
περιφερειακών συσκευών και τέλος την
έξοδο όπου κλείνει η εφαρμογή
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Ταμείο ePos
Στα αριστερά έχουμε τα ποιο κινήσιμα είδη όπου έχουμε
επιλέξει σαν χρήστες και τα οποία μας εξυπηρετούν για την
γρήγορη εύρεση και πώληση τους
Στο κάτω μέρος προσθέτουμε τα βασικά τμήματα όπου έχει
η εφαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες του καταστήματος τα
οποία είναι παραμετροποιήσημα
Το πλήκτρο πελάτης έχει την ιδιότητα να κόψει ο ταμίας
ονομαστική απόδειξη η τιμολόγιο καθώς μπορείς να
αποθηκεύσεις τα πλήρης στοιχειά του πελάτη
Το πλήκτρο έκπτωση ώστε να κάνει έκπτωση επί της % ανά
απόδειξη η σε κάθε είδος ξεχωριστά
Το πλήκτρο αναμονή λειτουργεί ως αναμονή σε μια ανοιχτή
απόδειξη δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να
εξυπηρετήσει άλλον πελάτη μέχρι να σταματήσει η αναμονή
Το πλήκτρο ολική ακύρωση ακυρώνει όλη την απόδειξη και
εκδίδει μηδενικό αποτέλεσμα στην απόδειξη
Το πλήκτρο μερικό σύνολο βοηθάει τον ταμεία με τα ρέστα
και τα χρήματα όπου έχει εισπράξει μέχρι τώρα η καθορίζει
τους τρόπους πληρωμής όπου θα πληρώσει ο πελάτης
Το πλήκτρο σύνολο εκδίδει την νόμιμη απόδειξη

ePos και πώληση
Βλέποντας πάλι την οθόνη του ταμείου
παρατηρούμε πως ο χρήστης έχει ανοιχτεί
απόδειξη
Στα είδη όπου έχει πουλήσει με το μπορούμε να αφαιρέσουμε την ποσότητα των
ειδών και με το + αντίθετα να αυξήσουμε την
ποσότητα του είδους
Βλέποντας αναλυτικά την περιγραφή του
είδους αλλά και την τιμή του ανά τεμάχιο η
κιλό
Πατώντας τον καθό όπου φαίνεται δίπλα
στην τιμή του είδους, αυτόματα το είδος θα
διαγραφεί από την απόδειξη
Κάθε φορά όπου θα προσθέτουμε ένα είδους
θα εμφανίζεται το σύνολο της απόδειξης
κάτω αριστερά, όπου πατώντας το εκδίδεται
η απόδειξη
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ePos ελεύθερη τιμή
Στην κεντρική οθόνη του ταμείου πάνω από
την ολική ακύρωση βρίσκεται το εικονίδιο με
το calculator πατώντας το μας εμφανίζεται η
οθόνη με το αριθμητικό πληκτρολόγιο όπου
μπορούμε να προσθέσουμε η να αλλάξουμε
την τιμή στα είδη όπου βρίσκονται στην
ανοιχτή απόδειξη αλλά και να αποθηκευτεί η
νέα τιμή στην αποθήκη της εφαρμογής
εφόσον το επιτρέψουμε
Οπότε κάθε φορά όπου θα πουλάμε ένα
συγκεκριμένο είδος δεν θα έχει ελεύθερη
τιμή αλλά σταθερή
Το αριθμητικό πληκτρολόγιο το
χρησιμοποιούμε επίσης και στην πώληση όχι
των ειδών αλλά των τμημάτων όπου έχει η
εφαρμογή μας

ePos και μερικό σύνολο
Όπως αναφέραμε και παραπάνω με το μερικό
σύνολο μας εμφανίζεται μια νέα οθόνη με τους
τρόπους πληρωμής όπου μπορεί να πληρώσει ο
πελάτης, καθώς βοηθάει και τον ταμεία στο να
δει πόσο είναι το σύνολο και πόσα τα ρέστα
όπου θα πρέπει να δώσει στον πελάτη
Υπάρχουν δυο τρόποι για να γράψεις το ποσό
πληρωμής ο πρώτος είναι χειροκίνητα μέσο του
αριθμητικού πληκτρολογίου και ο δεύτερος
πατώντας το χαρτονόμισμα η νόμισμα που θα
δώσει ο πελάτης στον ταμεία
Αυτόματα στα αριστερά θα φανεί το υπόλοιπο
και τα ρέστα όπου θα πρέπει να δοθούν στον
πελάτη
Επίσης μπορούμε να κρατήσουμε πίστωση στον
ονομαστικό πελάτη και να μας εμφανίσει και
προηγούμενο υπόλοιπο όπου έχει
Να κάνουμε έκπτωση στην τιμή η έκπτωση %
στην απόδειξη αντίστοιχα

ePos Αποθήκη
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Στην αριστερή μεριά της οθόνης μπορούμε
να περιηγηθούμε στην αποθήκη, τις
κατηγορίες ειδών, τις ομάδες των ειδών, τα
βασικά τμήματα, τις επιστροφές των
προϊόντων καθώς και την ενημέρωση του
ζυγού με νέους κωδικούς ειδών
Στην αποθήκη της εφαρμογής μπορούμε να
προσθέσουμε η να αναζητήσουμε ένα
προϊόν με βάση την περιγραφή του η μέσω
του μοναδικού αριθμού Βarcode
Μπορούμε να επιλέξουμε αν θα είναι ενεργό
προς πώληση η όχι καθώς ορίζουμε μια
ομάδα αλλά και κατηγορία ώστε να το
ομαδοποιήσουμε και να το αναζητάμε ποιο
εύκολα
Έχουμε την επιλογή για ζυγιστικό κωδικό
καθώς και τεμαχιακό, μπορούμε να ορίσουμε
μια σταθερή η ελεύθερη τιμή για την πώληση
του καθώς και το ΦΠΑ πώλησης του

ePos εύρεση
Αν δεν έχουμε κωδικό Barcode για ένα
προϊόν μπορούμε να το αναζητήσουμε με το
ειδικό ευρετήριο όπου έχει η εφαρμογή
Το ευρετήριο έχει την δυνατότητα να ψάξει
ανά ομάδα η κατηγορία προϊόντων και να να
μας εμφανίσει όλα τα είδη όπου υπάρχουν σε
αυτή την ομάδα η κατηγορία αντίστοιχα
Πατώντας το Χ στο επάνω δεξια μερος του
ευρετηρίου επιστρέφουμε στην αποθήκη
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ePos Ομάδες
Στην συγκεκριμένη οθόνη μπορούμε να
αναζητήσουμε η και να προσθέσουμε νέες
ομάδες
Όπως και να τις κάνουμε ενεργές ώστε να
φαίνονται στην κεντρική οθόνη του ταμείου
και σε ποια θέση
αλλά και να τις απενεργοποιήσουμε μαζί με
τα είδη και τις κατηγορίες όπου υπάρχουν
μέσα στην συγκεκριμένη ομάδα
Πατώντας το πλήκτρο αποθήκευση
αποθηκεύεται κάθε επιλογή όπου έχεις ήδη
κάνει

ePos τμήματα
Στην συγκεκριμένη οθόνη μπορείτε να
παραμετροποιήσετε τα τμήματα όπου θα
φαίνονται στην κεντρική οθόνη του ταμείου
Το όνομα καθορίσει την περιγραφή όπου θα
φαίνεται το πλήκτρο του τμήματος
Η αξία καθορίσει το ΦΠΑ όπου θέλουμε να
περιέχει το τμήμα μας και ενεργό αν θα
φαίνεται στην κεντρική οθόνη η όχι
Εάν ένα τμήμα δεν είναι ενεργό δεν θα
φαίνεται στην βασική οθόνη
Με τον φακό κάνουμε εύρεση στην λίστα
τμημάτων και με το + προσθέτουμε ένα νέο
τμήμα
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ePos Επιστροφή/Παραλαβή
Στο συγκεκριμένο σημείο της αποθήκης
γίνεται η διαχείριση του τύπου με αυτόματη
καταχώριση, αποστολές και παραλαβές νέων
κωδικών σε εφημερίδες και περιοδικά
Αυτόματος Υπολογισμός προμήθειας
Σύνδεση με πρακτορείο τύπου ΑΡΓΟΣ
Φαίνονται αναλυτικά τα περιοδικά και οι
εφημερίδες όπου θα πρέπει να επιστρέψει ο
καταστηματάρχης ανά ημέρα
Καθώς και οι νέες παραλαβές με νέους
κωδικούς Barcode και νέες τιμές, ανάλογα
με το τεύχος και την έκδοση

ePos Αναφορές
Στο μενού των αναφορών έχουμε την
δυνατότητα να αναζητήσουμε στατιστικά
πωλήσεων με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να
μπορέσουμε να συγκρίνουμε και να δούμε
την απόδοση της επιχείρησης μας
Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σύμφωνα
με τις καθημερινές κινήσεις του ταμεία
Η εύρεση και η σύγκριση γίνεται σύμφωνα με
τις ημερολογιακές ημέρες καθώς μας
εμφανίζεται πάντα ένα ημερολόγιο ώστε να
μπορούμε να επιλέξουμε, έτος, μήνα, ημέρα,
αλλά και χρήστη
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ePos Στατιστικά
Μπορείς να συγκρίνεις τους χειριστές του
ταμείου ανά ημέρα η μήνα η με βάση του
τελευταίου Ζ όπου έχει εκδώσει η εφαρμογή
Μέσω των τμημάτων όπου έχει χρεώσει ο
κάθε χειριστής, ανά ημέρα η μήνα, ώστε να
μας δημιουργήσει μια λίστα με όλα τα
τμήματα και πόσες φορές έχει πουληθεί το
κάθε ένα
Αντίστοιχα το ίδιο γίνεται και στις ομάδες
δείχνοντας μας με αύξοντα αριθμό τις
ομάδες όπου έχουν χρησιμοποιηθεί
περισσότερο

ePos Στατιστικά
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να
αναζητήσει μέσα από τα είδη πληρωμών
ποιος είναι ο ποιο συνήθης τρόπος πληρωμής
ανά μήνα η μέρα αλλά και ποια ώρα στο
κατάστημα του
Στο τέλος της αναζήτησης θα εμφανιστούν
τα είδη όπου έχετε επιλέξει όπως καθώς και
το απόθεμα όπου έχετε στην αποθήκη σας
και την ημέρα επιστροφής του προϊόντος
εάν και εφόσον έχουμε επιλέξει να
αναφέρεται
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ePos Στατιστικά Ισοζυγίου
η εφαρμογή έχει την επιλογή σε
καταστήματα όπως τα κρεοπωλεία να εκδίδει
και να εκτυπώνει το ισοζύγιο ανά μήνα
ώστε ο καταστηματάρχης να έχει την πλήρης
εικόνα για την πώληση των ειδών του, ανά
κιλό η ποσότητα
Στην έκδοση του ισοζυγίου αναγράφεται η
ομάδα, ο κωδικός ομάδας στον ζυγό, η
ποσότητα όπου πούλησε ανά μήνα και το
έτος έκδοσης του
Όλες οι ομάδες φαίνονται σε ένα γράφημα
(πίτα) ώστε ο χρήστης να μπορεί να τις
συγκρίνει ταυτόχρονα

ePos Πίνακας Στατιστικών
Στην συγκεκριμένη εικόνα ο χρήστης έχει
αναζητήσει όλες τις κινήσεις όπου έχουν
κάνει όλοι η χρήστες η και ένας
συγκεκριμένος χρήστης από μια
συγκεκριμένη ημέρα έως μια άλλη
Αυτόματα δημιουργείται ένα γράφημα με
τους χρήστες η τον χρήστη
και δίπλα το σύνολο τον χρημάτων όπου έχει
εισπράξει σαν ταμίας
Τον αριθμό αποδείξεων όπου έχει κόψει
αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες στο σύνολο
όπως και τον μέσο όρο αποδείξεων ανά
πελάτη
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ePos Πίνακας Στατιστικών
Στον συγκεκριμένο πίνακα βλέπουμε τις
πωλήσεις όπου έχει κάνει γενικά η
επιχείρηση ( ταμείο )
Αλλά και τους τρόπους πληρωμής όπου έχει
εισπράξει τα χρήματα
Πόσα λεφτά σε μετρητά, σε πίστωση, ανά
είδος πιστωτικής κάρτας
καθώς και τις εκπτώσεις όπου έχει κάνει σαν
σύνολο την συγκεκριμένα ημέρα
Δίπλα βλέπουμε και τον πίνακα των
στατιστικών ώστε ο χρήστης να μπορεί να
ξεχωρίσει ευδιάκριτα τις πώλησης της
επιχείρησης

ePos Πίνακας Στατιστικών
Η εφαρμογή μπορεί να εκδώσει στατιστικά
με βάση την ώρα
Δίνοντας την δυνατότητα στον χειριστή να
συγκρίνει τις ώρες με την μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα στο κατάστημα του
Πρόκειται για ένα αναλυτικό δελτίο όπου
αναφέρει το τζίρο που έχει κάνει το
κατάστημα τις ώρες αλλά και τις ημέρες
όπου έχει επιλέξει ο χρήστης
Δίνοντας την δυνατότητα εμφάνισης
έκδοσης του μέσου όρου απόδειξης ανά
πελάτη, τον αριθμό αποδείξεων αλλά και τις
ωρέ αιχμής
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ePos Αναζήτηση
Ο συγκεκριμένος πίνακας της εικόνας
εμφανίζεται κάθε φορά που ο χρήστης της
εφαρμογής
θέλει να αναζητήσει μηνιαία στατιστικά
της επιχείρησης του
Δίνοντας την δυνατότητα να επιλέξει όποιο
μήνα αλλά και έτος εκείνος επιθυμεί ώστε να
του εμφανίσει
στατιστικά ανά είδος, τμήμα και χρήστη από
εκείνη την συγκεκριμένη ημερομηνία
μέχρι και σήμερα

ePos Ρυθμίσεις
Οι Ρυθμίσεις της εφαρμογής αφορούν
κυρίως τις περιφερειακές συσκευές αλλά και
υπηρεσίες όπου παρέχει η εφαρμογή
Μπορούμε να ορίσουμε και να ρυθμίσουμε
την ταμειακή μηχανή για την έκδοση
αποδείξεων τις ρυθμίσεις server για την
αποστολή και παραλαβή του τύπου και των
εφημερίδων
Τις ζυγαριές οι οποίες θα συνδέονται άμεσα
με την εφαρμογή
Την οθόνη πελάτη όπου μπορούμε να
ορίσουμε διαφημιστικά βίντεο και
φωτογραφίες
Αλλά και τις εκτυπώσεις
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ePos Ταμειακή Μηχανή
Σε αυτή την επιλογή ορίζουμε την ταμειακή
μηχανή του καταστήματος
Βάζοντας την ip και την πόρτα επικοινωνίας
ώστε να την βρει αυτόματα η εφαρμογή
Καθώς ορίζουμε και το πρωτόκολλο
επικοινωνίας της, όπου διαφέρει ανάλογα με
τον τύπο της ταμειακή μηχανής
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως η
ταμειακή μηχανή πρέπει να πλήρη όλες τις
νέες προδιαγραφές με το ηλεκτρονικό
ημερολόγιο και να περιέχει θύρα ethernet

ePos Χρήστες
Στο συγκεκριμένο επίπεδο των ρυθμίσεων
μπορείτε να προσθέσετε νέους χρήστες αλλά
και να διαγράψετε ήδη υπάρχον
Υπάρχει δυνατότητα ορισμού χρηστών,
ταμείων αλλά και manager όπου καθορίζουν
τις λειτουργίες αλλά και τα στατιστικά της
εφαρμογής
Ανάλογα τον χρήστη και το επίπεδο όπου του
έχει ορισθεί
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ePos Σύνδεσης με Ζυγό
Σε αυτή την επιλογή των ρυθμίσεων ο
χρήστης έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει
την δικτυακή ζυγαριά
Μπορεί να την ενεργοποιήσει η να την
απενεργοποιήσει
να ορίσει την ip της ζυγαριάς
την πόρτα τον τύπο αλλά και το πρωτόκολλο
της ζυγαριάς
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης παραπάνω
από μιας ζυγαριάς στον ίδιο χώρο
Ο Ζυγός θα πρέπει να έχει ethernet θύρα
επικοινωνίας
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