
ASiS - Solutie ERP pentru controlul afacerii unei companii de retail

   Solua ASiS ERP asigura cu succes managementul tuturor acvitailor in cadrul firmelor de retail si                  
distribue, aducand toate informaile necesare intr-o baza de date unica, in mp real. ASiS este o solue 
web-based, ceea ce inseamna ca personalul unei companii de acest gen poate introduce sau are acces la          
informai din orice locae (din depozit, de la puncte de vanzare dispersate geografic sau in cadrul vizitelor la 
clien), prin intermediul unei conexiuni securizate la baza de date ASiS.
 ASiS ERP, soluția personalizată pentru companiile de retail, se concentreaza pe urmatoarele aspecte impor-
tante:

1. MAGAZINUL CLASIC 
ASiS ERP beneficiaza de o aplicae pentru vanzarea cu 
casa de marcat care permite: 
  ulizarea interfetelor de p touchscreen pentru   
vanzare
  lucrul cu codurile de bare si integrarea cu cântar
    consultarea stocului in mp real (la magazin, in alte       
locai)
  regasirea usoara a produselor prin gruparea lor
  emiterea de bonuri fiscale si facturi
  fidelizarea clienlor prin promoi, discounturi si 
puncte
  stabilirea de limite de credit
    rezervarile de stoc din depozit sau alte locai
  diverse modalita de incasare (card, cash, puncte)
  customizari - trimitere informai via email, sms, etc.2. MAGAZINUL VIRTUAL 

Modulul de e-commerce al soluei ASiS ERP e             
integrat in mp real cu celelalte aplicai ale sistemu-
lui si permite:
  actualizarea stocului pe masura rezervarilor,         
intrarilor si iesirilor din depozit
    atasarea de imagini si descrieri pentru produsele 
din baza de date ASiS
  setarea de categorii de produse
  integrarea in site a filtrelor interacve (culoare, 
pret, etc)
  opmizarea pentru motoarele de cautare
    fidelizarea clienlor prin promoi, discounturi si 
puncte
  rezervarile de stoc
  diverse modalita de plata si livrare
  diverse modalita de incasare (card, cash, 
puncte)
    customizari - trimitere informai via email, sms, 
etc.



3. ASISTENTI DE VANZARI (PENTRU 
SHOWROOM-URI) 
AsiAsisteni de vanzari insotesc clieni in showroom si pe 
masura ce acesa isi selecteaza produsele pe care le 
doresc, ei inregistreaza comanda pe loc, de pe dispozi-
vul mobil, prin scanarea codurilor de bare ale              
produselor, rezervand stocul din depozit. In depozit, se 
pregateste coletul (comanda), iar la plecare, clieni      
primesc produsele dorite.

  operaile din cadrul unui WMS se fac prin scanar-
ea echetelor de coduri de bare ale marfurilor/      
produselor care intra/ies din depozit. Aceste echete 
pot fi preparite sau printate. 
1. livrarea marfurilor/produselor din depozit se      
bazeaza in ASiS ERP pe urmatorul flux: 
2. 2. preluarea comenzilor de la clien
3. rezervarea stocului - transferul stocului intr-o ges-
une de rezervari
4. picking-ul - idenficarea stocului rezervat si alocar-
ea pe comanda prelucrata (poate fi si cu ambalare)
5. facturarea si livrarea
  ASiS ERP gesoneaza stocul in mp real si idenfi-
ca locaa exacta din depozit (sugesi de locae 
libera, locae existenta), pentru a inlesni manipula  
rea facila a marfurilor/produselor. 
    ASiS ofera si informai suplimentare despre       
stocuri precum: unita de masura mulple (kg, 
pachet, etc), data de expirare, sorto-po-dimensiuni 
ale marfurilor/produselor, etc.
  permite colezare / pachezare cu controlul fie-
carui operator ce a pus marfa in colete
  schimbare stare comenzi - fie stari parale fie 
stari cuance

4. GESTIUNEA DEPOZITULUI (WMS)
realizeaza controlul intrarilor, iesirilor si a inventarierii in 
depozit, cu precadere ulizand dispozive mobile (do-
tate cu Android sau IOS) pe care ruleaza aplicaa ASiS-
mobile (conectata in mp real la baza de date unica 
ASiS). 
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