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Güçlü Müşterii
Deneyimi Size
Kazanım olarak Dönsün !

ManPos Self Checkout Sistemi
Self Servis çözümler size perakende alanında: İnovasyon,
müşteri memnuniyeti ve gelir avantajı sağlar !
Self Checkout Sistemi, perakende sektörü için geliştirilen dokunmatik ekranlı self servis ödeme sistemidir.
Sektörel ihtiyaçlara göre geliştirdiğimiz bu sistem
sayesinde müşterilerinizin sepete attığı ürünleri beklemeden satın almasına, hesaplama hatalarının giderilmesine ve hırsızlık durumlarına karşı önlem alınmasına yardımcı olur.
Marketlerin yoğun olduğu zamanlarda satışların hızlı
ve hatasız olması çok önemlidir. Kasiyerler, yoğunluk
zamanlarında hızlı satış yapmaya çalışırken, hesaplama
problemleri yüzünden uzun kuyruklar oluşur. Müşteri
için çok bekletilmemek kendisine verilen değerin ve iyi
hizmet aldığının bir göstergesidir. Bu nedenle müşteriler, çok bekletildiklerinde ilgisizlik ve kötü hizmetten
şikayet edeceklerdir. Self Checkout sistemi sayesinde
müşterileriniz sıra beklemeden, ürünlerini okutup,
ödemelerini hatasız ve hızlı bir şekilde yapabilecekler.
Son araştırmalara göre perakendecilerin yaklaşık
%90’nı, nakit paralarını güvenli ve etkili bir şekilde
yöneten bir sistemi sahip değildir. Birçok işletme yıllık
cirolarını, başta hırsızlık olmak üzere kaybetmektedir.
Bu riski minimuma indirebilmek adına geliştirilen Self
Checkout Sistemi ile yüksek güvenlikli etkin bir satış
süreci sağlayabilirsiniz.
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Kasa Önü Çözümleri
Sayesinde Müşterileriniz,
Zamanını En İyi Şekilde
Değerlendirsin

Avantajları
Zaman Tasarrufu
ManPos Self Checkout Sistemleri, süpermarketlerin yoğunluk zamanlarında
oluşan uzun kuyrukları ortadan kaldırabilmek için tasarlanmış bir sistemdir.
Satış noktalarının yoğun olduğu zamanlarda ek personel takviyesiyle kasa
sayısının artırılması için müşterilerden talep gelir. Bu durum hem daha fazla
personel çalıştırılmasına hem de müşteri memnuniyetinin azalmasına neden
olan bir durumdur. Bu nedenle sadık müşteriler oluşturabilmek ve uzun kuyrukları önleyebilmek adına self servis alanlarına kuracağınız self checkout sistemleri ile daha fazla kasa kurulumuna gerek kalmadan işletmenizde maximum
verim elde edebilirsiniz.

Merkezi Yönetim
ManPos Self Checkout Ödeme Sistemi, MyaPos Kasa Yazılımı ile entegre olarak
çalışmaktadır. Merkezi Yönetim sistemi sayesinde ürünlerinizin fiyatları otomatik olarak tüm kasalarınız ile aynı anda güncellenir. Böylece ürünlerinizin güncel
fiyatlı satışı kolayca gerçekleşir. Ayrıca kampanya ve promosyon uygulanması
gereken ürünlerin, fiyat değişiklikleri her ürüne hızlıca uygulanır.

Inovatif Müşteri Deneyimi
Perakendede inovasyon yoksa, planlanan süreçler müşteriye sunulurken başarılı sonuçlar elde edilemez. Kurumsal girişimcilik alanında yol almak için işletmenizde en son teknoloji ile birlikte rekabet ortamına girmeniz gerekiyor.
Artık müşteriler hızlı bir sürecin yanında inovatif ürünlerle farklı deneyimler
yaşamak istiyor. Self Checkout Sistemi ile müşterilerinize harika bir hizmet
anlayışı sunarken, farklı bir deneyim yaşatabilir, rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.
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Avantajları
Gelirinizi Artırın
Sürekli gelir sağlayabilmek adına yeni müşteriler kazanabilmenin yanında mevcut müşterileri de elde tutabilmek önemlidir. Bu noktada ManPos Self Checkout
Sistemi, süpermarket sektörünün ihtiyaçları ve yaşadığı problemleri gözönünde
bulundurarak sadık müşteriler oluşturabilmek için tasarlanmıştır. Bu sayede
müşterileriniz mutlu bir satış süreci yaşarken, elde edilen kazanç da sürekli
artış gösterir. Bunun yanında güvenlikli ödeme sistemi sayesinde kasiyer hırsızlıkları da minimuma indirgenerek, hesap açıkları önlenir.

Operasyonel Güvenlik
Muhasebe tarafında kayda geçmeden gerçekleşen kasiyer hırsızlıklarının ortaya
çıkarılması zorlu bir süreçtir. Kasa noktalarında yaşanan kasiyer hırsızlıkları
nedeniyle uğranılan zarar, perakende sektörünün en önemli sorunu haline gelmiştir. Özellikle marketlerin çok yoğun olduğu zamanlarda müşterilerin nakit
ödeme sürecinde, kasiyerlerin bir satış yapılıyormuş gibi veya çalınan paranın
işlemlerin bir parçasıymış gibi göstermesi sonucunda işletmeler zor duruma
düşmektedirler.
Bu tip sorunları çözebilmek adına geliştirdiğimiz ManPos Kasiyersiz Kasa Sistemi
ile kasiyer hataları ve hırsızlıklarından kaynaklanan hesap açıklarının önlenmesi
amaçlanmıştır. Sahte para kontrolü ve nakit paranın güvenliği için tasarlanmış
gizli bölmede yer alan iç güvenlikli para çekmece sistemi sayesinde işletmeler
kontrol altına alınarak, kendilerini zarara uğratacak etkenlerden kolayca kurtulabilirler.
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Avantajları
Operasyonel Güvenlik

1) Emniyet Bloğu
2) Çekmece Mekanizması
3) Fiş Bölümü

Kasa ve kasiyerlerin yerine işletmenize uygun fiyatlarla kuracağınız ManPos
Kasiyersiz Kasa yanına seçeceğiniz satış asistanı ile hem operasyonel süreci
kolaylaştırmış olursunuz hem de başlarda oluşabilecek müşteri tedirginliklerini
önleyerek, satın alma sürecinde müşteriye yardımcı olabilirsiniz.Böylece müşteri
memnuniyeti sağlanmasının yanında nakit para hırsızlıklarının da önüne geçmek
ve işlemleri takip edebilmek daha kolay bir hale gelir.
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Perakende Sektöründe
Sürdürülebilir Başarı
ve Kazanç, İnovasyon
ile Sağlanır

Anahtar Özellikler

Gizli Para Çekmecesi Bölümü
Sahte Para Kontrolü
Nakit ve Kredi Kartı Seçenekleri
Azalan Müşteri Kuyrukları
İşletimsel Güvenlik
Hızlı Alışveriş Deneyimi
Pos Entegrasyonu Opsiyonları
Kağıt & Bozuk Para Bölümleri
Tüm İşlemlerin Kayıt Altına Alınması
Ergonomik Tasarım ve Kolay Kurulum
Artan İşgücü Verimliliği
Nakit Para Kayıplarının Önlenmesi
Hesaplama Hatalarının Giderilmesi
Sadık Müşteri Deneyimi
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AdamPos İletişim

AdamPos Ekibi Olarak
7/24 Hizmetinizdeyiz

İstanbul:
İnönü Cad.Zitaş Plaza
C2 Blok Kat:3 Daire:10
Kozyatağı/İstanbul

Ankara:
Bağlıca Mah. Etimesgut Bulvarı
39/A Etimesgut/Ankara

Web: www.adampos.com - Telefon: 0 850 225 30 60
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