
Το Galaxy Retail καλύπτει όλη τη λειτουργικότητα λιανικής, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του 

καταστήματος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη δημιουργία βέλτιστης αγοραστικής εμπειρίας για τον 

καταναλωτή.  

Galaxy Retail 
 

 

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Λιανικής  

Ταχύτητα 

Εξασφαλίζει ταχύτητα στις 

συναλλαγές σας και ελαχιστοποίηση 

αναμονής σε ουρές. 

Ασφάλεια και έλεγχος 

Ασφάλεια και έλεγχος στα ταμεία σας, 

εκτυπώσεις ελέγχου ανά βάρδια, 

αναλυτικά κλεισίματα ημέρας και 

ορισμός δικαιωμάτων ανά χειριστή.    

Πλήρης λειτουργικότητα λιανικής με 

αναμονή ταμείου, επιστροφές, 

πολλαπλούς τρόπους πληρωμής, 

πελατολόγια, προγράμματα 

πιστότητας.  

Πλήρης λειτουργικότητα λιανικής 

Ευέλικτη προσαρμογή 

Ευέλικτη, προσαρμοζόμενη οθόνη, 

στις ανάγκες της επιχείρησής σας, 

του χειριστή ή συγκεκριμένης ομάδας 

χειριστών. Παρέχει τη δυνατότητα 

αντιστοίχισης των ειδών σε πλήκτρα 

για διευκόλυνση του χειριστή.  

Λειτουργία on/off line 

Παρέχει τη δυνατότητα για πωλήσεις 

χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο (off-line).  

Αναλυτικό Reporting 

 

Συνολική εικόνα 

επιχείρησης  

 

Αναβαθμισμένη 

εξυπηρέτηση πελάτη 

Αυτόνομη λειτουργία ή σε συνεργασία με την 

back office εφαρμογή 



Messaging 

Μπορείτε να στείλτε μαζικά μηνύματα 

προώθησης των εμπορευμάτων σας, 

μέσω SMS ή email στους πελάτες 

σας.  

Loyalty 

Bonus system, όπου μπορούν να 

αποκτήσουν πόντους τα είδη, οι 

κατηγορίες ειδών, οι πελάτες, οι 

κατηγορίες πελατών, αλλά και 

συνδυασμοί των προηγουμένων, για 

να αποδοθούν δώρα ή εκπτώσεις, 

όταν το μέλος φτάσει σε 

προκαθορισμένο όριο πόντων.  

Πλήρες οικοσύστημα Galaxy 

H πλατφόρμα Galaxy, αποτελείται από 

ένα σύνολο εφαρμογών, ERP, CRM, 

Loyalty, Retail, Payroll, Hospitality, Β2Β, 

Mobile, που υποστηρίζει την ανάπτυξη 

της επιχείρησής σας, καθώς είναι 

επεκτάσιμη & εξελίξιμη.  Διαθέτει ενιαία 

υποδομή και προσφέρει ενοποιημένη 

πληροφόρηση για στοχευμένες 

αποφάσεις και κοινό περιβάλλον 

εργασίας, ενώ μειώνει τα κόστη 

συντήρησης & διασύνδεσης με τρίτα 

συστήματα. 

www.singularlogic.eu  |  sales@singularlogic.eu 

Ενδεικτικό Πελατολόγιο 

Παραστατικά παραλαβών 

Παραλαβές απευθείας από το 

κατάστημα λιανικής με παραστατικό 

παραλαβής, όπου στη συνέχεια 

ενημερώνει την αποθήκη.  

Διασύνδεση με περιφερειακά 

Ζυγιστικές μηχανές, scanners, price 

checker, φορολογικές ταμειακές 

μηχανές, customer display, label 

printers, διασύνδεση με POS καρτών, 

cashDro2.  

Διαχείριση ραντεβού 

Τα ραντεβού εισάγονται σε όψη 

ημερολογίου και μετασχηματίζονται 

σε παραστατικά συναλλαγής, 

σύμφωνα με την προσφερόμενη 

υπηρεσία.  

Διαχείριση αποθήκης 

Διαχείριση προμηθευτών Εκπτωτικές πολιτικές 

Χρώμα-Μέγεθος-Εποχή-Στυλ 

Παραστατικά πωλήσεων 

Διαχείριση πελατών 

Galaxy Retail 


