PRODAJA NA TERENU (AMBULANTNA PRODAJA)
PODJETJE FAMILY FROST (študija primera)

ZA

FAMILY FROST d.o.o. (http://www.family-frost.si) je ugledno mednarodno
podjetje, ki se ukvarja s prodajo kakovostnih prehrambenih izdelkov, ki jih
kupcem dostavlja do njihovih vhodnih vrat. Od leta 2002 pripada
koncernu NESTLE (http://www.nestle.com), renomiranemu in največjemu
svetovnemu proizvajalcu pakiranih živilskih izdelkov. V zadnjih osmih
letih, odkar je FAMILY FROST prisoten v Sloveniji, je njihovo ime postalo
sinonim za posebno vrsto storitev, ki so rezultat izkušenj in znanj celotne
skupine Family Frost International.

Od ostalih sorodnih podjetij se v FAMILY FROSTU ne razlikujejo samo po
odličnih storitvah, kakovostnih izdelkih in rumenih dostavnih vozilih, pač
pa tudi po njihovi trdni volji in prepričanju, da lahko pripomorejo k dobri
volji in zadovoljstvu otrok in celotne družine. V njihovi ponudbi so izdelki
samih priznanih dobaviteljev, ki jih izbirajo po strogih merilih. Zaradi
neposredne prodaje od dobaviteljev do končnih kupcev lahko zagotavljajo
ugodne prodajne cene ob hkratni visoki kakovosti izdelkov, pa naj gre za
sladice, razne jedi, zelenjavo in predvsem za odlične sladolede.
Za podjetje FAMILY FROST je LEOSS d.o.o. (http://www.leoss.si/)
pripravil vrhunsko rešitev na področju prodaje na terenu imenovano
LEOSS HITRA. LEOSS je na povabilo FAMILY FROSTA celovito preučil
njihovo poslovanje in predlagal učinkovite rešitve za podporo prodaji na
terenu, ki temeljijo na tehnologiji uporabe črtne kode in vsebujejo
učinkovite tehnologije zajema in obdelave podatkov. Po podpisu
dolgoročne pogodbe o sodelovanju je LEOSS opremil vsa vozila FAMILY
FROSTA s kompletno opremo za prodajo. Komplet vsebuje terminal
DENSO BHT8000 z bluetooth vmesnikom in priročni prenosni tiskalnik
CUSTOM s'PRINT BT.

Zadovoljstvo zaposlenih: zanesljivost opreme pomeni hitrejše delo in
točnejše podatke
Postopek pri prodaji je naslednji: pred odhodom na teren prodajalec v
skladišču prevzame blago, ki ga naloži v vozilo in prevzete količine vnese
v ročni terminal kot dopolnitev svoje zaloge. Za vsak artikel ima vnesene
podatke tudi o ceni, stopnji davka, roku trajanja, ipd. Ko voznik pride na
prodajno lokacijo, ustavi vozilo, odda značilni zvočni signal in izstopi. Ko
se pojavi kupec, mu na njegovo željo izda artikle. Prižge ročni terminal in
v terminal vnaša artikle, ki jih je kupec izbral, tako da odčita črtno kodo
izdelka ob sliki na zadnji strani vozila. To omogoča čitalnik črtne kode, ki
je vgrajen v terminal. Po končanem izdajanju blaga izpiše maloprodajni
račun z vsemi potrebnimi podatki (maloprodajne cene, davki, itd.). Hkrati
z izpisom računa, se mu v terminalu vzpostavi novo stanje zalog
razvrščeno po roku uporabe od najkrajšega do najdaljšega. Ob vrnitvi
voznik vse podatke o prodaji prenese na računalnik podjetja. Za vse
prenose podatkov med terminalom in tiskalnikom, PC-jem ali mobitelom
uporabljajo napredno tehnologijo bluetooth. Ta program uporabnikom
omogoča, da z računalnikom izvajajo prevzeme in vračila blaga,
medskladiščne prenose, vodenje komisije, inventure, popise artiklov in
podobno.

Za prodajalce, ki ne prihajajo v matično podjetje, pa je LEOSS poskrbel,
da podatke o prodaji, dopolnitvi zaloge, spremembah cen itd... prenašajo
preko mobitelov. V podjetju je inštaliran poseben program, ki sprejema
podatke samo od terminalov, ki se izkažejo s posebnim uporabniškim
imenom in geslom. Podatke prejme in pošlje v ustrezno kodirani obliki.

Takojšnje izpisovanje računa pri stranki s pomočjo mobilnega tiskalnika
Custom
Po željah uporabnikov lahko LEOSS takšen paket prilagodi njihovim
posebnim zahtevam tako glede programa samega kot tudi glede strojne
opreme (terminali, tiskalniki, razsmerniki, načini prenosa podatkov...).
Več o celoviti rešitvi za prodajo na terenu. LEOSS je razvil tudi opremo za
vodenje celotnih skladišč, podporo logističnim centrom kot tudi preprostim
vele- in malo-prodajnim podjetjem vključno s podporo sledljivosti artiklov.
Več o ponudbi na http://www.leoss.si, LEOSS dobite na tel. 01 530 90 20,
GSM: 040 480 004 oziroma mu pošljete e-pošto na leoss@leoss.si.

Mobilni zajem podatkov z ročnim računalnikom Denso BHT 8000
In če vas skrbi, da vaši zaposleni tega ne bodo znali, ne pozabite da
rokovanje z ročnim terminalom hitro postane tako enostavno kot tipkanje
po mobitelu.
Za več informacij o tej in podobnih rešitvah nas pokličite na telefon 01
530 90 37, GSM: 040 480 006 ali nam pošljite faks: 01 530 90 40 oz.
napišite E-pošto: leoss@leoss.si. Več o družbi LEOSS d.o.o. si oglejte na:
http://www.leoss.si.
KAKO UČINKOVITO UPORABLJATI TEHNOLOGIJO ČRTNE KODE IN
RFID?
Specializirali smo se za razvoj inovativnih in do uporabnikov prijaznih
rešitev, ki pogosto temeljijo na tehnologiji črtne kode. Delujemo na
področju avtomatske identifikacije in mobilnega zajema podatkov. Med
svoje prednosti uvrščamo več kot 15 let izkušenj o označevanju in
identifikaciji, zagotavljanju sledljivosti, pomoči pri avtomatizaciji
poslovnega procesa (npr. proizvodnje) ter izdelavi programov po naročilu.
Sodelujemo z najuglednejšimi svetovnimi proizvajalci specialne opreme za
navedena področja in smo velik dobavitelj te opreme. Za vse izdelke iz
našega programa zagotavljamo vzdrževanje v lastnem servisu. Da je
poslovanje z nami enostavno in zanesljivo, dokazuje več kot 2000
zadovoljnih rednih strank (reference).

Imamo široko paleto rešitev (proizvodnja, logistika, trgovina, zdravstvo,
kultura, šolstvo, turizem, vlada, transport), izdelkov in storitev, s katerimi
pomagamo pospešiti poslovni proces, optimizirati stroške in povečati
kakovost. Naše rešitve so prilagodljive, nadzorovane in učinkovite. Vabimo
vas, da nam predstavite svoje potrebe in predlagali vam bomo rešitev.
Lahko si ogledate študije primerov in morda tam dobite kakšno idejo za
olajšanje dela, ki ga opravljate vi ali katera od vaših strank. Mesečno
izdajamo brezplačne E-novice iT GIBaNJe, ki so dosegljive na tej
povezavi (prijava na novice tukaj ali s klikom semkaj). V povečani skrbi za
stranke pa smo uvedli Pomoč uporabnikom na daljavo in Sistem za
anonimno sporočanje mnenj. Vse pomembne povezave najdete tukaj.
LEOSS: črtna koda, 2D koda, RFID. Avtomatska identifikacija in mobilni
zajem podatkov.

Voznik/prodajalec je pravkar prodal sladoledno torto. Odčital bo črtno
kodo izdelka in s pomočjo bleutooth prenosa podatkov natisnil račun.

