Doriţi controlul stocurilor şi al angajaţilor ?
Doriţi să vindeţi rapid şi să fidelizaţi clienţii ?
Doriţi automatizarea magazinului fă ră bătăi de cap ?
Căutarea a luat sfârşit :

Performanță dintr-o atingere
Fie că deschideți un magazin nou sau modernizați un magazin existent, cu Sedona Retail administrați
afacerea mai ușor.

CUI SE AD RESEAZĂ:
Tuturor tipurilor de magazine:





Alimentare sau nealimentare
Fast-food-uri, baruri, cofetării
Standuri și afaceri mobile
En-gros și En-detail

De orice dimensiune
 Magazine de proximitate sau supermarketuri

cu până la 20 de case de marcat
 Magazine independente sau lanţuri cu zeci de
puncte de lucru pe întreg cuprinsul țării
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De ce SEDONA RETAIL?

CONCEPUT PENTRU SIMPLITATE MAXIMĂ
Poate fi folosit de către utilizatori neexperimentați, reduce timpul de instruire a
personalului nou și timpul necesar administrării.

SUPORTUL FACE DIFERENȚA
Asistenţa prin telefon, internet sau prin deplasări este asigurată cu
promptitudine de o echipă profesionistă, pe bază de contract sau fără, la prețuri
accesibile oricărui comerciant.

VÂNZARE DE PE TABLETĂ SAU TELEFON
Suplimentar, sau în locul unui sistem POS clasic, puteți vinde prin intermediul
aplicației Sedona POS, disponibilă pentru dispozitive Android și iOS.

RAPOARTE ORIUNDE
Aplicație Gratuită de vizualizare rapoarte pentru telefoane și tablete Android și iOS.

CONTABILITATE PRIMARĂ
Emite toate documentele de contabilitate primară și exportă date către
programe complementare precum Saga sau Navision.

VÂNZARE INTUITIVĂ
Alegeţi interfața de vânzare preferată din 6 variante cu grafică intuitivă.
Butoanele cu logouri pentru produse cresc viteza de operare.

AMORTIZARE RAPIDĂ A INVESTIȚIEI
Prin eliminarea pierderilor, servirea unui număr mai mare de cumparători,
reducerea eforturilor de procesare a documentelor, fidelizarea clienților.

Încercați-l acum GRATUIT!
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Vindeți online!

Sedona
Retail
sincronizează catalogul de
produse și stocurile cu
magazinul virtual.

Acceleraţi afacerea.
Interfeţele de vânzare
intuitive şi găsirea uşoară a
articolelor după diverse
căutări scurtează timpul de
aşteptare al clienţilor.

Lărgiţi orizonturile. Sedona
Retail funcţionează cu un
mic magazin sau cu un lanț
de supermarketuri. Indiferent cât de mare va
ajunge afacerea dvs., Sedona Retail vă asigură controlul acesteia.

Printre FUNCȚIONALITĂȚI:
În Front-Office


6 skinuri diferite pentru Front-Office, selectabile în funcţie de tipul afacerii
sau după preferinţe.



Vânzare de pe telefon sau tabletă cu aplicația Sedona POS, în locul sau în
paralel cu un sistem POS clasic.



Conectarea unei tablete poziționată către client, cu aplicația opțională
Sedona Customer Display ce îndeplinește multiple funcționalități: afișează
articolele cumpărate și prețurile acestora; afișează subtotalul; afișează
reclame în corelare cu produsele cumpărate; preia adresa de email a
clientului; preia semnătura pentru factură.



Folosire integrală cu monitor touch-screen. Tastatura virtuală elimină necesitatea unei tastaturi fizice.



Personalizarea modului de vizualizare a articolelor în fereastra de vânzare.



Personalizarea modului de afișare a articolelor în facturi și personalizarea
formatului de factură.



Fidelizare clienţi prin Carduri de fidelitate sau Carduri cadou (Gift Card-uri).



Bon în aşteptare. Se poate prelua clientul următor cu punerea vânzării începute în asteptare.



Gestionarea produselor returnate. Se pot selecta doar anumite produse de
pe un bon pentru retur, sau întreg bonul.



Posibilităţi de încasare combinată prin mai multe carduri, tichete de masa
(cu selecţie pe tip de tichet), gift card, numerar.



Conectare terminal bancar marca Verifone pentru transmiterea automată a
sumei.



În funcție de totalul de plată, programul afișeaza bancnotele ce pot fi plătite
de client pentru aflarea rapidă a restului și inchiderea tranzacției.



Facturare atât din front-office cât şi din back-office.



Transmiterea facturii sau a bonului prin email către client.



Completarea automată a datelor persoanelor juridice în facturi.



Căutare rapidă a articolelor după: cod bare, denumire, cod intern, cod PLU.



Verificarea prețului și a stocului pentru un produs în timpul unui bon.



Evidența articolelor de îmbrăcăminte după mărime și culoare.



Pe imprimantele de bonuri fiscale se pot tipări facturi sau alte bonuri nefiscale.



Conectare la cântare cu etichetare și cântare ce transmit greutatea.



Afișarea stării imprimantei fiscale.

 Afişare subtotal şi informaţii promoţionale pe display client.
 Mesaje promoţionale pe bonuri.
 Folosirea cititoarelor de coduri USB în “mod HID” ceea ce mărește viteza de
vânzare.

Spuneți LA REVEDERE programelor complicate
și serviciilor scumpe
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Creșteți interacțiunea cu
clientul. Aplicația Sedona
Customer Display preia
adresa de email și afișează
detalii despre tranzacție
îmbunătățind experiența la
cumpărături.

Cum arată programul?
Cum doriți! Puteți alege
din cele 6 interfețe diferite
de front-office, toate utilizabile integral cu monitor
touch-screen sau fără.

În Back-Office
 Aplicație Sedona Eye pentru vizualizarea rapoartelor preferate în timp real
direct pe telefon.
 Sincronizare cu magazin on-line (cu platforma Prestashop, Magento, altele).
 Alarme stoc minim şi epuizare stoc.
 Toate documentele de contabilitate primară: registru de casă, jurnale
cumpărări-vânzări, fişă de magazie, fişă de inventariere, etc.
 Panou de bord cu afișarea grafică, personalizabilă, a celor mai importante
rapoarte, pentru aflarea rapidă a informațiilor esențiale.
 Pachet complet de rapoarte de management și personalizare rapoarte noi.
 Vizualizarea mai multor ferestre de lucru simultan.
 Gestiuni multiple; transfer de stocuri între gestiuni sau între puncte de lucru.
 NIR-uri externe şi NIR-uri cu diferite forme de discount.
 Introducerea stocurilor pe bază de: factură, factură intracomunitară, DVI,
borderou de achiziţie, aviz.
 Plăţi către furnizori în diverse moduri: parţiale, integrale, o plată pentru mai
multe facturi, în numerar sau prin bancă.
 Introducere bonuri de consum.
 Efectuare monetar, atât din front-office cât şi din back-office.
 Posibilitate de lucru cu stoc negativ (la alegerea clientului).
 Alcătuirea de pachete prin combinarea mai multor produse, funcţie utilă
pentru promoţii (precum coșuri de sărbători).
 Importuri și exporturi automate de date către programe complementare
precum Saga sau Navision.
 Inventariere rapidă cu terminal portabil - ce se poate închiria sau cumpăra.
 Imprimare etichete din program, în multiple formate de dimensiuni şi
conținut:



Instalare și instruire în
toate județele. În cazurile
ce nu necesită rețelistică și
implementări de echipamente, instalarea și instruirea se pot face on-line
și telefonic.

Etichete pentru raft – cu imprimantă de etichete/taguri sau cu imprimantă A4;
Etichete pentru produse – cu imprimante de etichete;

 Alocare de drepturi utilizatorilor.
 Posibilitate de acces prin card al angajaţilor pentru securitate sporită şi
pontaj.
 Back-up de date automat pe serverul clientului sau opțional pe serverul
Sedona.
 Completarea ușoară a articolelor în documentele de intrare, fără
deschiderea altor ferestre.
 Ordinea coloanelor este configurabilă în toate documentele (NIR-uri, catalog
produse, stocuri, etc.), precum și vizibilitatea acestora.
 Configurările efectuate în program se pot salva pentru o implementare mai
ușoară pe un alt computer.
 Comunicația wireless în timp real a terminalului mobil cu programul de gestiune permite efectuarea inventarului pe raioane fără închiderea completă a
magazinului.
 Format de factură pentru Republica Moldova.

Pentru un magazin mai eficient începând de AZI!
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Un client nehotărât? Sau
lipseşte eticheta unui produs?
Serviţi
clientul
următor până se rezolvă
situația, punând bonul în
așteptare.

PREȚ:

1400 Lei, TVA inclus – VARIANTĂ COMPLETĂ
Licențe și aplicații incluse:
 1 x modul Front-Office pentru POS/computer sau aplicație Sedona POS
pentru tabletă/telefon (Android și iOS).
 1 x modul Back-Office pentru POS-ul/computer-ul folosit la vânzare.
 1 x modul Back-Office pentru computer suplimentar. Astfel, administrarea
se poate face de la un computer diferit, aflat în rețea locală sau prin
internet.
 1 x aplicație Sedona Eye pentru vizualizare set basic de rapoarte pe
tabletă/telefon (Android și iOS).

Asistenţă cu deplasare.
Asistenţa prin telefon şi
internet este utilă dar nu
este
întotdeauna suficientă. Tehnicienii noştri se
deplasează în orice colţ al
ţării pentru: constatarea
nevoilor afacerii, implementare, suport
postvânzare.

 Toate funcţionalităţile: fidelizare clienţi, 6 interfeţe de vânzare, conectare
la toate tipurile de echipamente (cu excepţia terminalului de inventariere),
toate rapoartele în aplicația de Back-Office, etc.

Servicii incluse:
 Instalare și instruire prin internet și telefon sau la sediul Sedona.
 Personalizări documente (facturi, avize, NIR-uri) Gratuit în primele 30 zile.
 Personalizări rapoarte Gratuit în primele 30 de zile.
 Personalizări etichete Gratuit în primele 30 de zile.
 Exporturi date către alte programe de contabilitate sau ERP in format standard.
 Configurări și conectare echipamente periferice, inclusiv terminal bancar
(Verifone), cântare, terminale mobile, imprimante, etc.
 Configurări rețelistică.
 Asistenţă telefonică și prin internet Gratuită 30 de zile de la instalare.

Asistenţă
post-vânzare?
Oferim cele mai avantajoase contracte de service cu
deplasare,
up-date-uri,
suport on-line şi telefonic,
back-up de date pe
serverul Sedona.

Licențe și aplicații opționale – 500 Lei, TVA inclus, oricare:
 Un modul Front-Office sau Back-Office suplimentar.
 Integrare personalizata cu alt software (Saga, Navision, etc.)
 Integrare cu magazine on-line pe bază de data-feed ce populează stocul
din Sedona Retail pe site.
 Aplicație Sedona POS suplimentară pentru vânzare de pe telefon sau
tabletă.
 Aplicație de inventariere Sedona Mobile pentru terminale mobile Windows
 Aplicație Sedona Eye Pro pentru vizualizare set complet de rapoarte pe
tabletă/telefon, inclusiv grafice, plus un raport personalizat.
 Aplicație Sedona Customer Display ce afișează detaliile tranzacției și
subtotal; rulează reclame; preia adresa de email a clientului pentru
transmiterea pe email a bonului; preia semnătura pentru factură.

Licențele se acordă PE VIAȚĂ, fără taxe anuale
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Dezvoltare
continuă.
Suntem
dedicaţi
actualizării permanente şi
putem
personaliza
programul după nevoi
speciale.

Servicii opţionale:
 Instalare şi instruire, hardware şi software, la sediul clientului. Recomandăm această opțiune magazinelor ce folosesc multiple periferice şi computere, precum și magazinelor cu un număr mare de utilizatori.
Pachetul cuprinde:
Livrare şi montare pe poziții a eventualelor echipamente, în orice oraș.
Conectarea echipamentelor și configurarea rețelei.
Instalarea driverelor, a sistemelor de operare, a programului de gestiune.
Configurarea setărilor de bază ale programului (date firmă, utilizatori, gestiuni, etc.).
Instruirea operatorilor pentru folosirea aparaturilor şi programelor. Respectiv: a vânzătorilor pentru vânzare (Front-Office) iar a managerilor pentru
administrare (Back-Office). Timpul total dedicat instruirii este de 4 ore ce
pot fi împărțite în decursul a două zile.

500 Lei, tva inclus – pentru Mun. Bucureşti, jud. Ilfov si jud. Constanța
Cum mă ajută Sedona
Retail să vând mai mult?
Fiind
un
instrument
puternic de marketing:
aduce noi clienţi în
magazin prin Cardurile
cadou; fidelizează clienţii
cu Cardurile de fidelitate;
afişează
reclame
pe
ecranul
către
client;
tipăreşte
mesaje
publicitare pe bonuri.

700 Lei, tva inclus – pentru judeţele limitrofe
900 Lei, tva inclus – pentru celelalte județe
 Contract de service. Servicii de asistență prin internet și telefon sau opțional
cu deplasări incluse.
Pachetul cuprinde:
Up-date-uri ale programului de gestiune și ale aplicațiilor.
Serviciile incluse în primele 30 de zile de la cumpărare extinse pe toată perioada menținerii contractului.
Instruire despre importul de date (catalog produse, NIR-uri, avize).
Reinstruire personal.
Consolidare baze de date cu export-import automat.
Rearanjare catalog produse.
Back-up restore cu reconectare aparate.
Devirusare cu recuperarea bazei de date.
Reinstalare Sedona Retail și baza de date SQL Server.
Transferul bazei de date la schimbarea computerului.

70 Lei, TVA inclus / lună – Remote
110 Lei, TVA inclus / lună – Cu deplasări*
*

Fiți în contact cu afacerea
oriunde v-ați afla. Cu
aplicația gratuită Sedona
Eye aveți acces imediat
strict la rapoartele care vă
interesează.

3 Deplasări incluse / lună. Valabil pentru Mun. București, jud. Ilfov, jud. Constanța.

 Dezvoltări software personalizate sau prelucrări complexe de date.
Exemple:
Adăugare funcționalități sau module la comandă.
Import efectiv de date.
Consolidare baze de date cu preluare istoric.
Adaptare exporturi de date către alte programe cu excepția Saga, Winmentor.
Corectări documente în baza de date.
Integrare complexă cu magazin on-line (management comenzi, sincronizare
clienți, sincronizare modul fidelizare între site și Sedona Retail, etc.)

45 Euro, fără TVA / oră
Opriți pierderile cauzate de lipsa unui sistem de gestiune!
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Avantajele implementării unui sistem de gestiune cu SEDONA:
 Consultanță gratuită la sediul clientului, în orice localitate.
 Instalare şi asistenţă în toate judeţele, inclusiv fiscalizarea aparatelor de
marcat.
 Testare gratuită de până la 60 de zile a programului în variantă completă, cu
păstrarea după cumpărare a tuturor datelor.
 Uşor adaptabil la cerințe speciale.
 Sistemul Sedona Retail se poate instala în completarea echipamentelor deja
existente, minimizându-se investiţia.
 Realizare gratuită a graficii pentru Cardurile cadou şi Cardurile de fidelitate.
 Buy-back atunci când înnoiţi sau doar renunţaţi la echipamentele folosite (cu
condiţia ca acestea să facă parte din gama de produse oferită de Sedona).
 Transformăm implementarea sistemului de gestiune într-o experiență
plăcută prin explicații detaliate și preluarea deplasărilor pentru fiscalizare.
 Servicii complete de instruire, configurare, testare și suport post-vânzare,
pentru a ne asigura că fiecare implementare este un succes.

Reduceți costurile și creșteți controlul afacerii chiar de AZI!

Stabiliți ACUM o prezentare Gratuită
la sediul dumneavoastră sau la sediul nostru
la telefon 021-3278727

Pentru a afla utilizatorii SEDONA RETAIL din zona dumneavoastră vă rugăm să ne contactați.
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