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Καλύπςει 

ακοιβώπ  
ασςά πξσ 

υοειάζεςαι           
ςξ ποαςήοιό ραπ 

Απξςελέρμαςα ςζίοξσ  

αμά καςηγξοία κασρίμξσ 



  
Πλήοηπ εμπξοική διαυείοιρη      

ςξσ ποαςηοίξσ 

 Απξθήκη 

 Πελάςεπ & Ποξμηθεσςέπ 

 Πχλήρειπ & Παοαγγελιξληφία ειδώμ mini market 

 Ασςόμαςη έκδξρη απξδείνεχμ Λιαμικήπ, Σιμξλξγίχμ κλπ 

 Αγξοέπ & Παοαγγελιξδξρία 

 Διρποάνειπ – Πληοχμέπ 

 Ανιόγοατα 

 Δαπάμεπ 

 Δκςσπώρειπ 

 Δμημέοχρη ρσρςήμαςξπ ΗΥΑΙΣΟ 

 Ποξαιοεςικά  Έρξδα – Ένξδα  ή Γεμική Λξγιρςική 

 

Η εταομξγή  Ποαςήοια Κασρίμωμ ρσμεογάζεςαι 

αποόρκξπςα με όλεπ ςιπ εταομξγέπ ξογάμχρηπ, 

ασςξμαςξπξίηρηπ και ελέγυξσ πξσ επιθσμεί μα 

υοηριμξπξιήρει η επιυείοηρη. 

 Barcode reader 

 Υξοξλξγικξί εκςσπχςέπ και ςαμειακέπ μηυαμέπ 

 ύρςημα διαυείοιρηπ αμςλιώμ (έκδξρη απξδείνεχμ ρε 

ΑΔΗΜΔ αμςλιώμ κασρίμχμ) 

 σρςήμαςα παοακξλξύθηρηπ κασρίμξσ 

 ύρςημα παοακξλξύθηρηπ δεναμεμώμ (ξγκξμεςοικό 

ρύρςημα παοακξλξύθηρηπ δεναμεμώμ) 

 ύρςημα ασςόμαςξσ πχληςή 

 Έλεγυξπ ηλεκςοξμικώμ πιμακίδχμ ςιμώμ 

 Δταομξγέπ διαμξμήπ πεςοελαίξσ θέομαμρηπ 

 

ύμδερη με ρσρςήμαςα ασςξμαςιρμξύ & 

ελέγυξσ ποαςηοίξσ 



  

 

Η εταομξγή  Ποαςήοια Κασρίμωμ ρυεδιάρςηκε 

απξκλειρςικά για μα ποξρτέοει λύρειπ ρςιπ απαιςήρειπ 

μηυαμξγοάτηρηπ και ασςξμαςξπξίηρηπ  ςηπ 

επιυείοηρήπ ραπ.  

Διαυειοίζεςαι όλεπ ςιπ επιυειοημαςικέπ λειςξσογίεπ με 

απλό και τιλικό ςοόπξ, λίγξσπ υειοιρμξύπ και 

ποξραομξγή ρςιπ δικέπ ραπ απαιςήρειπ. 

Φοηριμξπξιώμςαπ ςημ εταομξγή κεοδίζεςε υοόμξ ρε 

όλεπ ςιπ καθημεοιμέπ εογαρίεπ – από ςημ έκδξρη ςχμ 

παοαρςαςικώμ μέυοι ςξμ έλεγυξ και ςημ κάλσφη ςχμ 

τξοξςευμικώμ ραπ σπξυοεώρεχμ.  

Δμςξπίζεςε ςσυόμ αδσμαμίεπ αλλά και εσκαιοίεπ για 

βελςίχρη ςηπ εμπξοικήπ ραπ δοαρςηοιόςηςαπ, 

ασςξμαςξπξιείςε εογαρίεπ και έυεςε εύκξλα όλεπ ςιπ 

πληοξτξοίεπ πξσ υοειάζερςε για μα ενσπηοεςήρεςε 

καλύςεοα ςξσπ πελάςεπ ραπ. 

Λύρειπ ρε όλεπ ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ 

ςηπ επιυείοηρηπ 

Και με συνδρομή! 

Σιμξλόγηρη  - Δπιλξγή πελάςη  

από ςξμ αοιθμό κσκλξτξοίαπ  

ςξσ ξυήμαςξπ 



  

 Διαυείοιρη αουείξσ ξυημάςχμ πελαςώμ 

 Αμαζήςηρη πελάςη με ςξμ αοιθμό κσκλξτξοίαπ ςξσ 

ξυήμαςξπ / ςχμ ξυημάςχμ 

 Σιμξλόγηρη πελαςώμ αμά όυημα / αμά πελάςη 

 Μαζική ςιμξλόγηρη δελςίχμ απξρςξλήπ ςχμ πελαςώμ αμά 

όυημα με βάρη ςξμ αοιθμό κσκλξτξοίαπ 

 Ασςόμαςη ςιμξλόγηρη μέρχ κάοςαπ (πιρςχςική ή κάοςα 

μέλξσπ) 

 Δσμαςόςηςα ρύμδερηπ ρςημ κξμρόλα ςχμ αμςλιώμ και 

ασςόμαςη ςιμξλόγηρη 

Έςξιμεπ αματξοέπ και εκςσπώρειπ 

 Δκςύπχρη κιμήρεχμ ειδώμ καςά καςηγξοία (πεςοέλαιξ, 

βεμζίμη κλπ) 

 ςαςιρςική κέοδξσπ πχλήρεχμ αμά καςηγξοία κασρίμξσ 

 Δκςύπχρη βάοδιαπ ςαμείξσ αμά καςηγξοία κασρίμξσ 

 Τπξλξγιρμόπ αουείξσ για ςξ ρύρςημα ΗΥΑΙΣΟ και αμά 

σπξκαςάρςημα 

 σγκεμςοχςικά ρςξιυεία από πεοιρρόςεοα ςξσ εμόπ 

ποαςήοια 

Καλύπςει ακοιβώπ ασςά πξσ 

υοειάζεςαι ςξ ποαςήοιξ 

Διαυείοιρη πελαςώμ  

και ξυημάςχμ ςξσπ 



  

Η SoftOne διαθέςει παμελλαδικό δίκςσξ ρσμεογαςώμ. 

Έςρι, μπξοείςε μα ζηςήρεςε δχοεάμ επίδεινη ςηπ 

εταομξγήπ όπξσ και αμ βοίρκερςε. Δκαςξμςάδεπ 

ποαςήοια ρε όλη ςημ Δλλάδα υοηριμξπξιξύμ ήδη ςιπ 

εταομξγέπ Soft1. 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  

 Δγκαςάρςαρη & αμαμέχρη με μέεπ εκδόρειπ γοήγξοα και 

εύκξλα από ςξσπ ρσμεογάςεπ SoftOne  

 Πεοιλαμβάμει έςξιμεπ όλεπ ςιπ βαρικέπ οσθμίρειπ για 

άμερη υοήρη με ποξρυεδιαρμέμξ μξμςέλξ 

 Με ειδικέπ εογαρίεπ ποξραομόζεςαι ρςιπ δικέπ ραπ 

απαιςήρειπ υειοιρμξύ, εμτάμιρηπ και αρτάλειαπ με 

ελέγυξ κάθε εγγοατήπ και υειοιρςή 

 σμδέεςαι με όλα ςα ρσρςήμαςα ασςξμαςιρμξύ πξσ 

υοηριμξπξιείςε. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 ύγυοξμξπ ρυεδιαρμόπ για ρύμςξμη εκπαίδεσρη για ςιπ 

βαρικέπ λειςξσογίεπ 

 Δκπαίδεσρη ςχμ υειοιρςώμ από ςξσπ ρσμεογάςεπ μαπ 

αμάλξγα με ςα καθήκξμςά ςξσπ 

 Διαοκήπ καθξδήγηρη και επίλσρη ξπξιαρδήπξςε απξοίαπ  

 Δγυειοίδιξ βαρικώμ ξδηγιώμ υοήρηπ, αμαλσςικέπ, 

ηλεκςοξμικέπ ξδηγίεπ υοήρηπ, ξδηγίεπ για ςημ 

ξλξκλήοχρη διαδικαριώμ κλπ. 

ΧΡΗΗ  

 Πξλύ τιλικό πεοιβάλλξμ εογαρίαπ, ξμξιξγέμεια υειοιρμώμ 

ρε όλεπ ςιπ εογαρίεπ, απλέπ ξθόμεπ και δσμαςόςηςα 

ποξραομξγήπ ρε ξπξιαδήπξςε απαίςηρη εμτάμιρηπ και 

υειοιρμξύ 

 Δύυοηρςα εσοεςήοια και τίλςοα - βοίρκεςε άμερα όςι 

φάυμεςε, με όπξιξμ ςοόπξ ραπ διεσκξλύμει 

 Απεσθείαπ επικξιμχμία με όλεπ ςιπ εταομξγέπ MS Office - 

επικξιμχμείςε με ςξσπ πελάςεπ ραπ με email, εκςσπώμεςε 

ρε όλξσπ ςξσπ εκςσπχςέπ και ρε Excel, ρςέλμεςε ςα 

αουεία ρςξ σπξσογείξ 

 Δσμαςόςηςα επιλξγήπ γλώρραπ λειςξσογίαπ  

Εσκξλία, ριγξσοιά & άμερη σπξρςήοινη από 

ςημ επιλξγή και ρε όλη ςη διάοκεια υοήρηπ 



 

ΔΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΔΝΟ  ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ 

Ποαςήοια Κασρίμωμ 
Λύρειπ ρε όλεπ ςιπ λειςξσογίεπ  

ςηπ επιυείοηρηπ 

 Διεσκξλύμει & επιςαυύμει ςιπ καθημεοιμέπ 

διαδικαρίεπ 

 Βελςιώμει ςξ επίπεδξ ενσπηοέςηρηπ πελαςώμ 

 Βξηθάει ρςξμ έλεγυξ ςχμ δαπαμώμ 

 σμςελεί ρςημ καλύςεοη απόδξρη ςχμ πχλήρεχμ 

 

Δσμαςόςηςα ρύμδερηπ με ςημ κξμρόλα αμςλιώμ   
Station Guard 


