Paprastesnis akcijų valdymas „Arvi
kalakutai“ parduotuvėse
Naudodami integruotą Erpo.Store, Nosco ir Centux sistemų komplektą nuo šiol „Arvi
kalakutai“ gali lengvai ir greitai valdyti visus mažmeninės prekybos ir su ja susijusius
verslo procesus, ženkliai supaprastino akcijų kūrimo mechanizmą.

Apie įmonę
2004 m. veiklą pradėjusi UAB „Arvi kalakutai“ yra vienintelė Baltijos šalyse specializuota kalakutienos perdirbimo
įmonė. Įmonės gaminiai plačiai mėgstami ir yra tiekiami Lietuvos prekybos tinklams bei eksportuojami į užsienio
valstybes. Be to, įmonė turi savo firminės produkcijos parduotuvių tinklą, išsidėsčiusį visoje Lietuvoje.

Iššūkis
„Arvi kalakutai“ parduotuvių veikla buvo valdoma verslo valdymo sistemos Microsoft Dynamics NAV ir StrongPoint
įdiegtos pardavimo vietos (POS) programinės įrangos Centux pagalba. Įmonė nuo pat įsikūrimo taikė modernias vadybos sistemas, todėl plečiantis tinklui ėmė trūkti centralizuoto valdymo ir lojalumo programos įgyvendinimo galimybių:
akcijų bei specialių kainų kūrimo ir paleidimo parduotuvėse, kasos stalčiuose esančių pinigų kontrolės, operatyvaus
kainų etikečių paruošimo bei spausdinimo, lankstesnės lojalumo kortelių valdymo galimybės. Taip pat buvo jaučiamas poreikis valdyti skirtingas kainas per skirtingus padalinius, kurtis akcijas tik konkrečioms parduotuvėms. Akcijų
kūrimas buvo gana sudėtingas procesas, reikalavęs nemažai rankinio darbo. Tolesniam veiklos tobulinimui ir efektyvesniam veiklos procesų optimizavimui pasirinktas ilgametis „Arvi kalakutai“ IT partneris prekybai StrongPoint.

Sprendimas
Firminėse įmonės parduotuvėse galima rasti beveik šimto rūšių įvairios lietuviškos kalakutienos produkcijos, todėl šalia
atnaujintos Centux programinės įrangos, įdiegta ir suintegruota su Microsoft Dynamics NAV mažmeninės prekybos
valdymo sistema Erpo.Store ir lojalumo valdymo sistema Nosco. Erpo.Store leidžia realiu laiku ir įvairiapusiškai bei
centralizuotasi valdyti visus parduotuvėje vykstančius procesus kasoje. Sistema geba valdyti vieną ar daugiau prekybos
vietų, kainodarą, akcijas ir specialias kainas, lentynų kainų etiketes bei leidžia analizuoti ir eksportuoti POS sistemos
operacijos duomenis į verslo valdymo sistemą.

Nosco – moderni platforma, kuri šalia kitų pažangių lojalumo valdymo funkcijų (lojalumo taškų kaupimas, uždarbio
galiojimo laikas, individualių pasiūlymų pirkėjų segmentams ir individualiems pirkėjams ruošimas), suteikia
personalizuotos komunikacijos su pirkėju galimybę.
„Arvi kalakutai“ yra kalakutienos mėsos profesionalai Lietuvoje, todėl šis pokytis leidžia ne tik didinti vidinį efektyvumą,
tačiau ir visą dėmesį kliento poreikiams, užsukusiam nusipirkti sveikiausios paukštienos.

Rezultatas
Naudodami integruotą Erpo.Store, Nosco ir Centux sistemų komplektą nuo šiol „Arvi kalakutai“ gali efektyviai ir
operatyviai valdyti visus mažmeninės prekybos ir su ja susijusius verslo procesus. Smarkiai išplėstos centralizuoto
valdymo galimybės ne tik supaprastino, bet ir ženkliai pagreitino parduotuvių valdymą, reakcijos laiką į reikalingus
pokyčius, norimus įgyvendinti sprendimus, užtikrino teisingus duomenis apie
prekes ir kainas visose parduotuvėse.
Moderni įmonė – stiprus partneris, todėl „Arvi kalakutai“ įdiegtos naujovės
prisideda prie verslo administravimo ir leidžia daugiau dėmesio skirti savo
partneriams ir klientams. Įmonė gali centralizuotai valdyti vykdomas akcijas
parduotuvėse, be to, akcija gali būti pritaikoma tiek visame tinkle, tiek atskirai
norimuose prekybos taškuose – visas akcijų valdymo mechanizmas lengvai
konfigūruojamas. Tai ženkliai palengvino tiek IT skyriaus darbą, tiek vykdomų
akcijų lankstumo galimybes – nebereikia akcijų rankiniu būdu siųsti į kiekvieną
kasą atskirai, todėl klientas visuomet mokės tik tokią kainą, kokia yra skelbiama.
Buhalterija automatizuotai gauna duomenis apie pardavimo kvitams išrašytas
sąskaitas-faktūras. Lentynų kainų etiketės gali būti tiesiogiai spausdinamos parduotuvėje iš Erpo.Store sistemos – tai
užtikrina visada teisingai parduotuvėse atvaizduojamas kainas, lankstesnę reakciją. Be to, centrinis ofisas bet kada gali
interaktyviai stebėti pinigų kiekius kasose realiu laiku, administruoti darbuotojų prisijungimus ir teisių lygius.
„Arvi kalakutai“ gali būti tikslus ir efektyvus savo verslo valdytojas.
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