Η Cosmos Consulting A.E.
ανέπτυξε και προσφέρει στην αγορά
της Ελλάδας και της Κύπρου, το COSMOS RETAIL™.
Το COSMOS RETAIL™ αποτελεί την κάθετη ολοκληρωμένη λύση της Cosmos Consulting για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Βασιζόμενο σε τεχνολογίες της
Microsoft (Windows Server, SQL Server, Dynamics
NAV ERP), το COSMOS RETAIL™ ενοποιείται πλήρως
με μηχανές Point Οf Sales, προκειμένου να εξυπηρετεί
τις ανάγκες για ταχύτητα, αμεσότητα και ακεραιότητα στις
λιανικές συναλλαγές.
Το σύστημα απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης όσο και σε επιχειρήσεις
που διαθέτουν πέραν της κεντρικής τους εγκατάστασης
και ευρύ δίκτυο καταστημάτων λιανικής. Το σύστημα
είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επικοινωνεί
με το back office σύστημα της επιχείρησης, ανεξαρτήτως
κατασκευαστή.
Επίσης, αξιοποιεί σχεδόν όλες τις σύγχρονες συσκευές και
συστήματα υποδομών πληροφορικής (Servers, PCs, POS,
Tablets, Βάσεις Δεδομένων κ.α.) ενώ είναι συμβατό και με
συστήματα ελαφρώς παλαιότερης τεχνολογίας.
Σε επίπεδο λειτουργικών ενοτήτων το COSMOS
RETAIL™ περιλαμβάνει στην πλήρη ανάπτυξη του, Πωλήσεις Λιανικής, Εντατική Λιανική, Εισπράξεις, Διαχείριση
Αποθηκών, Διαχείριση Ειδών, Διαχείριση Αγορών, Πληρωμές, Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών, ενώ στην πλήρη έκδοσή του περιλαμβάνει επιπλέον πλειάδα ενοτήτων
όπως Γενική λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Κοστολόγηση
Εισαγωγών, Διαχείριση Παγίων, Πλήρη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαχείριση Αξιογράφων, Διαχείριση Έργων, CRM και Marketing, κ.α.

Η λύση ολοκληρώνεται με το COSMOS B.I™, το οποίο παρέχει Data Warehousing και Business Intelligence (B.I.) Services
και περιλαμβάνει πολυδιάστατες αναφορές, Management
Dashboards και εξειδικευμένα KPIs, βοηθώντας τη Διοίκηση να
αποκτήσει σφαιρική εικόνα για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα των εργασιών της επιχείρησης, σε όλη της την έκταση.
Το COSMOS RETAIL™ προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης
αξίας σε ότι αφορά τις προαναφερόμενες λειτουργικές περιοχές, ενώ φιλοδοξεί να αποτελέσει ισχυρή λύση για τον Κλάδο
Λιανικής, στη λειτουργικότητα που καλείται να καλύψει.
Τέλος, το COSMOS RETAIL™
προσφέρεται μέσω παραδοσιακής αδειοδότησης (αγορά αδειών χρήσης) αλλά
και με το πλέον σύγχρονο
σχήμα παροχής Software As
A Service (SaaS), μέσω του
οποίου η συνεργαζόμενη επιχείρηση, μπορεί να
αξιοποιεί και να απολαμβάνει όλα τα συγκριτικά
του πλεονεκτήματα, με μια
χαμηλή μηνιαία χρέωση, για
όσο χρόνο το χρησιμοποιεί.
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