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Jak sprawnie i szybko obsługiwać klienta?
Jak efektywnie zarządzać dostawami i zapasem?
Jak skutecznie kontrolować pracę personelu?
Jak obniŜać koszty prowadzenia sklepu?
Jak poznać potrzeby klienta?
Jak skutecznie informować klienta o naszych działaniach?
Jak wykorzystać zebrane informacje, aby polepszyć osiągane wyniki?
Co zrobić, aby obniŜyć koszty księgowości?

Skuteczne działanie na zmieniającym się, konkurencyjnym rynku wymaga odpowiedzi na wiele trudnych
pytań. W takich warunkach konieczne staje się wykorzystanie profesjonalnego systemu do zarządzania sklepem.
System KC-Market kompleksowo wspiera pracę we wszystkich ważnych obszarach - od obsługi klienta poprzez
zarządzanie dostawami i zapasem, aż po analizę danych i rozliczenie księgowe. Program jest czytelny i łatwy
w obsłudze. Poprzez automatyzację codziennych czynności, a także dzięki współpracy z urządzeniami sklepowymi
zwiększa efektywność pracy, obniża koszty i zmniejsza liczbę pomyłek. Możliwości analityczne oraz narzędzia
współpracy z dostawcami pozwalają lepiej zarządzać asortymentem i zapasami. KC-Market może współpracować
z modułem centralnym KC-Menadżer tworząc jednolity system zarządzania siecią sklepów. System KC-Market składa
się z kilku zintegrowanych modułów:
KC-Firma – centrum zarządzania sklepem
• Obsługa klienta - faktury do paragonów, zwroty, reklamacje
• Gospodarka magazynowa - dostawy, zwroty, przesunięcia, straty, przeceny, kompensaty towarowe
• Zarządzanie relacjami z dostawcami – kontrakty, oferty, zamówienia, rozliczenia retro
• Zarządzanie sprzedażą – marżowanie, promocje, system lojalnościowy
• Dostęp do bieżących informacji o pracy sklepu, raporty i analizy
• Automatyczne oraz ręczne generowanie zamówień do dostawców, rozliczanie zamówień
• Przeprowadzanie i rozliczanie spisów z natury - spisy pełne i częściowe, kontrolne i księgowe
• Kontrola i rozliczenie pracy personelu, system uprawnień
• Moduł finansowy - kasa, bank, rozrachunki
• Współpraca z systemami dostawców – import ofert i dostaw, eksport zamówień
• Wszechstronna współpraca z przenośnymi kolektorami danych
KC-Serwer – automatyczna komunikacja z salą sprzedaży
• Komunikacja z urządzeniami w standardzie on-line
(ciągła, automatyczna wymiana danych bez udziału personelu)
• Współpraca z kasami elektronicznymi i komputerowymi
• Współpraca z wagami metkującymi oraz sprawdzarkami cen
KC-Etykiety – sklepowa poligrafia
• Automatyczne tworzenie etykiet do procesów (dostawy, przeceny, promocje, arkusze spisowe)
• Drukowanie etykiet na podstawie danych z kolektora przenośnego
• Drukowanie wywieszek na półkę, cenników, plakatów promocyjnych
• Drukowanie kodów kreskowych, drukowanie książek kodów kasjera
• Współpraca ze zwykłymi drukarkami oraz drukarkami etykiet
• Definiowane układy papierów i projekty etykiet (tekst, kolorowa grafika, kody kreskowe, zdjęcia produktów)
KC-Analizy – raporty analityczne i księgowe
• Zaawansowane analizy marketingowe - sprzedaż, zapasy, zakupy, analizy koszyka
• Analizy godzinowe pracy kas i kasjerów, analiza towarów zalegających i przeterminowanych
• Księgowe raporty salda towarów i opakowań, raport kasowy
• Zestawienia sprzedaży i zwrotów z kas, obrót opakowaniami
KC-POS – komputerowe stanowisko sprzedaży
• Szybka sprzedaż towarów, obsługa opakowań kaucjonowanych
• Dostęp do pełnej listy towarów z możliwością zaawansowanego wyszukiwania
• Rabaty procentowe i kwotowe, rabaty i punkty z kart klienta
• Wpłaty/wypłaty, raporty fiskalne i okresowe, raporty rozliczenia zmiany
• Raportowanie nietypowych operacji (storno pozycji, anulowanie paragonu)
KC-Eksport* – eksport danych dla systemów księgowych (* dodatkowy moduł zewnętrzny)
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