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Λιαμική πώληρη  

γοήγξοα, εύκξλα,  

με ποόγοαμμα & έλεγυξ 
  

 Πεοιρρόςεοξπ υοόμξπ 

 Πεοιρρόςεοξι πελάςεπ 

 Πεοιρρόςεοα κέοδη 
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Λιαμική πώληρη  
γοήγξοα, εύκξλα,  

με ποόγοαμμα & έλεγυξ 
 

 Πεοιρρόςεοξπ υοόμξπ 

 Πεοιρρόςεοξι πελάςεπ 

 Πεοιρρόςεοα κέοδη 



  Φειοξπιαρςά απξςελέρμαςα ρε ςαυύςηςα και 

ανιξπιρςία! 
 

Ολξκληοώρςε κάθε πώληρη γοήγξοα επιλέγξμςαπ αμάμερα ρε 
υοήρη barcode scanner ή/και πληκςοξλξγίξσ για μεγαλύςεοη 
ςαυύςηςα ρςημ έκδξρη ςχμ απξδείνεχμ, υχοίπ λάθη και φάνιμξ 

ρςιπ ςιμέπ και ενσπηοεςήρςε ςξσπ πελάςεπ ραπ με ςξμ καλύςεοξ 
ςοόπξ. Καλύφςε ςιπ πχλήρειπ με λειςξσογία ςαμείξσ, ακσοώρειπ 
και επιρςοξτέπ. 

Γοήγξοα! 

Εύκξλα! 

Πεςύυεςε καλύςεοεπ αγξοέπ, ςιμέπ, υοόμξσπ, 

ενσπηοέςηρη! 
 

Δείςε με μια μαςιά ςα σπόλξιπα και ςα ελλείμαςα και ποξυχοήρςε 
ρςιπ παοαγγελίεπ ραπ και μέρχ Internet.  
 

Ασςξμαςξπξιήρςε ςιπ δξσλειέπ ραπ με δσμαςόςηςεπ όπχπ 
ποξςειμόμεμεπ ή ασςόμαςεπ παοαγγελίεπ ειδώμ, σπεμθσμίρειπ για 
υαμηλό ρςξκ, ρύγκοιρη ςιμώμ ποξμηθεσςώμ και ρσμεογαρςείςε 

επικεοδώπ και υχοίπ κόπξ με ςξσπ ποξμηθεσςέπ ραπ.  
 

Διαμξοτώρςε ςιπ λιαμικέπ ραπ ςιμέπ μαζικά με βάρη ςξ επιθσμηςό 
κέοδξπ. 



  

 

To Soft1 Retail απξςελεί ςημ καςάλληλη λύρη για επιυειοήρειπ 

εμςαςικήπ λιαμικήπ πώληρηπ όπχπ: 

 

Καςαρςήμαςα & αλσρίδεπ φιλικώμ, Μίμι-μάοκες, Πεοίπςεοα, 

Επξυικά καςαρςήμαςα, Καςαρςήμαςα ςσπξπξιημέμχμ & 

ζσγιζξμέμχμ ειδώμ, Πώληρηπ ελλημικξύ και νέμξσ ςύπξσ, 

Ποξψόμςχμ καπμξύ, Ζαυαοχδώμ ειδώμ κ.α. 

 

Με όλη ςημ απαοαίςηςη λειςξσογικόςηςα  
 

 Λιαμική Πώληρη 
 Απξθήκη - Απξθέμαςα 
 Αγξοέπ & Παοαγγελιξδξρία 
 Ποξμηθεσςέπ 
 Ειρποάνειπ - Πληοχμέπ 
 Έςξιμεπ ρςαςιρςικέπ αματξοέπ 
 Έςξιμα εμρχμαςχμέμα ρεμάοια για αμάλσρη αγξοώμ/

πχλήρεχμ/απξθεμάςχμ 

 
ύμδερη με πεοιτεοειακά ρσρςήμαςα 
 

 Barcode scanners 

 Touch Screens 

 Φξοξλξγικξύπ εκςσπχςέπ 

 Ταμειακέπ μηυαμέπ 

 Ζσγιρςικέπ μηυαμέπ 
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Άμερα & Εμημεοχμέμα 

Οικξμξμικά! 

Αγξοάρςε ρήμεοα με ρσμδοξμή! 
 
Τξ Soft1 Retail ποξρτέοεςαι με ρσμδοξμή, δηλαδή με υαμηλό 
εςήριξ κόρςξπ, υχοίπ δερμεύρειπ, για όρξ διάρςημα ςξ θέλεςε, 

εμώ ςα δεδξμέμα ραπ παοαμέμξσμ ρςη διάθερή ραπ για πάμςα!  
 

Η ρσμδοξμή πεοιλαμβάμει ςξ ποόγοαμμα και ςιπ μέεπ εκδόρειπ 
ςξσ, με όλεπ ςιπ πιθαμέπ αλλαγέπ ρςη μξμξθερία και ςη 
τξοξλξγία.  

Ελέγνςε ςξ ςαμείξ, ςημ επιυείοηρη και ςξ 

ποξρωπικό ραπ! 
 

Δείςε με μια μαςιά ςημ ξικξμξμική ραπ καςάρςαρη, ςιπ ξτειλέπ και 
ςιπ πιρςώρειπ και εμεογήρςε έγκαιοα για καλύςεοη διαυείοιρη. 
Ελέγνςε ςξ ςαμείξ ραπ ξπξιαδήπξςε ρςιγμή, ςα έρξδα και ςα ένξδα 

ςηπ ημέοαπ, ςξ κέοδξπ για κάθε είδξπ και ρσγκεμςοχςικά, αλλά 
και ξπξιαδήπξςε άλλη ρςαςιρςική πληοξτξοία υοειάζερςε για ςημ 
κίμηρη ςχμ ειδώμ ραπ με μία κίμηρη. Αμ θέλεςε, δείςε και ςημ 

κίμηρη κάθε σπαλλήλξσ νευχοιρςά.  
 

Εκμεςαλλεσθείςε ςημ έςξιμη καςηγξοιξπξίηρη όλχμ ςχμ ειδώμ 
αμά δοαρςηοιόςηςα για ςη ρχρςή καςαμξμή ςχμ τξοξλξγικώμ 
ερόδχμ ραπ. 

 
Τξ Soft1 Retail ραπ εναρταλίζει και απξμακοσρμέμη ποόρβαρη 

μέρχ Internet.  
 
Ακόμη, ςξ ποόγοαμμα ραπ εςξιμάζει αουείξ με όλεπ ςιπ κιμήρειπ 

ραπ ώρςε μα απαλλάνεςε ςξ λξγιρςή ραπ από ςημ καςαυώοηρη 
ςχμ παοαρςαςικώμ και μα υοηριμξπξιήρεςε έςρι ςιπ σπηοερίεπ ςξσ 
ξικξμξμικόςεοα.  

 

Και με διαυείοιρη ςύπξσ! 



  ΠΩΛΗΕΙ 
 

 Διαυείοιρη πχλήρεχμ με υοήρη barcode scanner ή/και 
πληκςοξλξγίξσ 

 Αμαζήςηρη ποξψόμςχμ και με πεοιγοατή ή κχδικό ποξμηθεσςή 

 Πλήοηπ λειςξσογικόςηςα ςαμείξσ (αμαμξμή ρσμαλλαγώμ, 

κόρςξπ, οέρςα) 

 Καςαμξμή πωλήρεωμ ρςιπ αμςίρςξιυεπ καςηγξοίεπ 
δοαρςηοιξςήςωμ 

 Ακσοώρειπ ρσγκεκοιμέμχμ ποξψόμςχμ ή/και ξλόκληοηπ ςηπ 
ρσμαλλαγήπ 

 Επιρςοξτέπ ειδώμ από πελάςη με ασςόμαςη εμημέοχρη ςξσ 
ςαμείξσ και ςχμ απξθεμάςχμ 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
 

 Πεοιρρόςεοα από 5.000 ποξ-εγκαςερςημέμα ποξψόμςα 

 Καςηγξοιξπξίηρη ποξψόμςχμ αμά είδξπ & αμά ποξμηθεσςή 

 Διαυείοιρη Σύπξσ 

 Παοακξλξύθηρη υαμηλξύ stock 

 Διαμόοτχρη ςιμήπ λιαμικήπ πώληρηπ βάρει πξρξρςξύ 

επιθσμηςξύ κέοδξσπ επί ςηπ ςιμήπ κόρςξσπ 

 Καςαυώοηρη παοαρςαςικξύ αγξοάπ και με ςξμ κωδικό είδξσπ 
ςξσ ποξμηθεσςή 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ  
 

 Παοακξλξύθηρη λξγαοιαρμώμ ποξμηθεσςώμ 

 Ηλεκςοξμική αμςαλλαγή δεδξμέμχμ ποξμηθεσςή - επιυείοηρηπ 

 Ασςξμαςξπξιημέμη διαδικαρία έκδξρηπ & απξρςξλήπ 
παοαγγελίαπ ρε ποξμηθεσςή 

 Δσμαςόςηςα απξρςξλήπ παοαγγελίαπ με email 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ — ΑΝΑΥΟΡΕ 
 

 Αμάλσρη πχλήρεχμ - αγξοώμ - απξθεμάςχμ 

 Μικςό και καθαοό κέοδξπ αμά είδξπ/καςηγξοία ειδώμ 

 Κίμηρη ποξψόμςχμ & αγξοαρςική ρσμπεοιτξοά 
 

ΠΡΟΘΕΣΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ  
 

 Χοήρη ξθόμηπ ατήπ 

 Διαυείοιρη πελαςώμ υξμδοικήπ 

 Έρξδα - Ένξδα ή Γεμική Λξγιρςική 

 Υπξκαςαρςήμαςα 

 Χοώμα - Μέγεθξπ 

 

Αουίρςε αμέρωπ! Οογαμωθείςε για πάμςα! 

Μία λύρη για όλεπ ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ 



 

  Soft One Technologies A.E. 

Αθήμα: Ακςή Πξρειδώμξπ 6, 17674, Καλλιθέα, 211 1022222 
Θερραλξμίκη: Ι.Τραλξσυ ίδη 4, 54248, 2310 334644 

info@softone.gr 

www.softone.gr 

 

Εσκξλία, ριγξσοιά και άμερη σπξρςήοινη από ςημ επ ιλξγή 

και ρε όλη ςη διάοκεια υοήρηπ! 

 

Επιλένςε έμα αρταλέπ και δξκιμαρμέμξ ποόγοαμμα πξσ 

υοηριμξπξιείςαι από υ ιλιάδεπ επιυειοήρειπ παμελλαδικά.  

 

Έςξιμξ, με πεοιρρόςεοα από 5.000 ήδη καςαυχοημέμα είδη, 

απξδεδειγμέμα απλό και τιλικό ρςη υοήρη από ξπξιξμδήπξςε 

για μα νεκιμήρεςε αμέρχπ.  

 

Η SoftOne διαθέςει παμελλαδικό δίκςσξ ρσμεογαςώμ.  

Ζηςήρςε ρήμεοα δχοεάμ επίδεινη όπξσ κι αμ βοίρκερςε! 


