Program vanzaregestiune Microshop ( Detalii
la tel:0268401790 sau e-mail
amef@brahms.ro)
Microshop este un program de
vanzare-gestiune creat pentru ca
tu sa vinzi rapid, cu ajutorul unei
interfete prietenoase.
1) Programul Microshop se
comercializeaza in variantele
:Bronz,Silver,Gold si Server: Pret
licente utilizare/an/calculator:
BRONZ (+)
Nomenclator produse
Interfata vanzare
Rapoarte(vânzăriîncasări)
contra cost (contract PG)

200lei / 250 lei (+Creare
imagini ale produselor)/
an/ licență/
TVA inclus

SILVER(+)
Intrari/iesiri
Rapoarte (rapoarte
inteligente)
Discounturi
la cerere
contra cost(contract PG)

300 lei/ 350 lei ((+Creare
imagini ale produselor)
/an/licență/ TVA inclus

GOLD(+)
Etichetare
Cantarire
supl.client
Servicii
SAGA .
la cerere
contra cost(contract PG)
400 lei/ 450lei ((+Creare
imagini ale produselor)
/an/licență/ TVA inclus

1.1) MICROSHOP Bronz : Program vanzare MAGAZIN /BAR /SALON
INFRUMUSETARE(fara gestiune). ( E timpul sa uiti de codurile pentru
casa de marcat.)Incepand de la 450 lei cu Tva (include instalare
,consultanta utilizare si asistenta tehnica=1 an de zile).Licenta utilizare
dupa primul an=200 lei/an tva inclus(asistenta tehnica conf.contractului de
service postgarantie sau la cerere contra cost).
1.2) MICROSHOP Silver Program de vanzare-gestiune MAGAZIN/ BAR
/SALON INFRUMUSETARE (cu stocuri,factura din bon
fiscal,discounturi.).Incepand de la 550 lei cu tva .In pret beneficiati si

de:instalare,consultanta utilizare si asistenta tehnica 1 an de zile
conf.contractului). Licenta utilizare dupa primul an=300 lei/an tva
inclus(asistenta tehnica conf.contractului de service postgarantie sau la
cerere contra cost).
1.3) MICROSHOP Gold Program de vanzare-gestiune MAGAZIN/ BAR
/SALON INFRUMUSETARE (cu stocuri,cantar,imprimanta cod
bare,servicii).Incepand de la 650 lei cu tva .In pret beneficiati si
de:instalare,consultanta utilizare si asistenta tehnica 1 an de zile
conf.contractului). Licenta utilizare dupa primul an=400 lei/an tva
inclus(asistenta tehnica conf.contractului de service postgarantie sau la
cerere contra cost).
Atentie: (+)Creare imagini ale produselor-reprezinta posibilitatea
vanzarii cu touchscreen a produselor si serviciilor reprezentate prin
imagini.
1.4) Program de vanzare gestiune Microshop Server MAGAZIN
ALIMENTAR MIXT / BAR :permite instalarea pe mai multe calculatoare si
vanzarea simultana de pe acestea inclusiv pe timpul receptiei marfii(pentru
detalii si pret va rugam sa ne contactati)

IMPORTANT:La cerere Brahms International Srl va
asigura:calculatoare,monitoare,touchscreenuri,imprimante de
sectie,cititoare cod bare( noi si second-hand) cu garantie la cele mai bune
preturi.
2) Detalii functionalitati programe;
MICROSHOP Bronz
- cu informații specifice de identificare;
- cu detalii despre aceștia, în cadrul firmelor există mențiunea
delegațior;
e, bonuri de mas. Etc;

roduse, deosebit de util pentru analiza vânzărilor de
produse de la anumiți furnizori (categoriile din nomenclator se identifică cu furnizorii);

MICROSHOP Silver

Contine in plus fata de programul Microshop Bronz:
Rapoarte
– situația intrărilor pe o anumită perioadă, export în format electronic și
expediere automată pe email;
existente în Microshop pot fi exportate în format electronic și expediate
pe email.

- deosebit de util în cazul plătilor în rate, se poate ține
astfel o evidență.
Stoc:

evidente în acest sens;
de la furnizori pot fi marcate ca plătite (parțial sau integral).
-uri simple, pe client, pe produs, pe valoare totală, pe clasa de produse,
simplu,

MICROSHOP Gold

Contine in plus fata de programul Microshop Silver:

proforme, etichete, etc.). Personalizare documente cu logo, fundal;
calculat automat;
fie dat de cantitatea fiecărui produs în parte;
interfața de vânzare (se folosesc acele cîntare unde protocolul este de tip CAS).
- produse fără stocare;
in imagini,
Tastatură Interfață de vânzare cu imagini pentru Produse/Servicii, optimizată touch
screen
modelul cantarului)

3 ) Cateva

dintre avantajele Microshop:

Meniu intuitiv cu functii distincteNu este nevoie sa modifici zeci de setari pentru a
incepe lucrul cu Microshop. Meniul este optimizat pentru a usura utilizarea programului de catre
orice persoana cu minime cunostinte de operare a calculatorului. Manualul de utilizare prezinta in
detaliu functiile programului.

Interfata de vanzare optimizata pentru monitoarele cu touchscreen
Butoanele mari, distantate unele de altele te vor ajuta sa vinzi mult mai usor daca utilizezi un monitor
touchscreen deoarece le poti selecta rapid, fara teama ca vei apasa alt buton din greseala.

Ai la dispozitie mai multe modalitati de plata
Clientii pot plati in numerar sau prin card, CEC, tichete. Poti vinde produsele cu discount, iar pentru
bonuri/tichete poti seta contravaloarea acestora pentru a usura activitatea de vanzare.

Vinzi pe baza de factura si chitanta
In cazul in care nu doresti sau nu poti sa folosesti casa de marcat pentru a genera bonuri fiscale
Microshop iti ofera posibilitatea de a vinde folosind facturi insotite de chitante. La tiparirea facturilor
poti alege dintre mai multe modele de facturi.Poti genera facturi si pentru produsele vandute cu bon
fiscal, trebuie doar sa introduci codul intern de pe bon in program.

Vinzi mai rapid si mai usor
Cu Microshop este foarte usor sa eliberezi bonurile fiscale si facturile datorita interfetei intuitive. Nu
mai este nevoie sa retii sute de coduri pentru casa de marcat deoarece produsele sunt stocate in
baza de date. In plus dispare pericolul bonurilor tiparite gresit, iar pe bonurile fiscale poti introduce
comentarii.
Microshop iti ofera si posibilitatea de a vinde produsele folosind cititoarele de coduri de bare.

Generezi etichete pentru produse
Poti genera etichete pentru produsele din nomenclator, atat pentru cele individuale cat si pentru
grupe si subgrupe de produse. Formularele pentru etichete pot fi personalizate si modificate.

Obtii rapoarte exacte despre situatia vanzarilor si a incasarilor
Stii exact cat a vandut fiecare angajat si ce produse au fost vandute de catre acestia. Importi

informatii despre produse, clienti sau furnizori din fisiere de tip .xls
(Excel) si .csv .
Pe langa avantajele programului de vanzare beneficiezi in plus de
urmatoarele:

Ai evidenta in timp real a stocurilor!

Beneficiezi de informatii in timp real despre situatia produselor aflate pe stoc. Poti adauga produse
noi pe baza facturilor de intrare, poti genera NIR-uri pentru produsele achizitionate sau poti efectua
retururi de produse.Am introdus in Nomenclatoare un modul de import care permite importul din
fisiere de tip .xls (Excel) si .csv. Astfel se pot importa rapid din alte programe informatii detaliate
despre produse, clienti sau furnizori, usurand trecerea la Microshop.

Poti exporta baza de date cu vanzarile realizate
Vanzarile inregistrate in magazine pot fi exportate, usurand folosirea acestora in programul de
contabilitate si oferind informatii utile pentru departamentul de marketing: cele mai vandute produse,
intervalele orare cu cele mai mari vanzari etc.

Obtii rapoarte despre furnizori
Cu Microshop poti genera rapoarte referitoare la situatia furnizorilor si a facturilor receptionate de la
acestia.

Obtii rapoarte despre clienti
Fisele de client iti ofera informatii utile despre cumparaturile efectuate de catre clientii introdusi in
baza de date.

Generezi registrul de casa
Poti genera si tipari registrul de casa cu situatia incasarilor si a platilor efectuate zilnic direct din
program.

Configurezi drepturile de acces pentru utilizatori
Pentru fiecare utilizator al programului Microshop poti seta functiile pe care acesta le poate utiliza si
meniurile pe care le poate accesa.

Urmaresti situatia incasarilor de la clienti
Prin modulul Urmarire clienti poti sa identifici clientii care nu au achitat integral facturile emise si poti
sa vezi ce facturi nu au fost achitate.

Urmaresti situatia platilor efectuate catre furnizori
Prin modulul Urmarire furnizori poti sa urmaresti situatia platilor catre furnizori si sa achiti facturile
restante.

Efectuezi plati suplimentare direct din program
Prin modulul Plati poti efectua diverse plati suplimentare (dispozitii de plata, ordine de depunere, alte
plati) si centraliza platile efectuate.

Corectezi stocurile prin modulul Inventar
Poti corecta sau initializa stocurile pentru produsele din nomenclator prin meniul Inventar, daca
constati ca exista diferente.

Beneficiezi de mai multe tipuri de discounturi
Programul de gestiune si facturare iti permite sa creezi mai multe tipuri de discounturi, pe care le
poti activa pentru o anumita perioada de timp.

Microshop poate lucra cu 2 sau cu 4 zecimale
Se poate seta programul sa functioneze cu 2 sau cu 4 zecimale la calcularea preturilor, vanzare,
introducere cantitati, generare NIR-uri pentru avize si facturi de la furnizori.

Se pot reseta campurile din baza de date
Se pot reseta campurile din baza de date Microshop daca doresti sa stergi informatiile despre intrari,
plati, NIR-uri, iesiri, incasari, produse.

Poti sa utilizezi carduri de fidelitate pentru clientii tai
Programul de gestiune si facturare Microshop permite utilizarea cardurilor de fidelitate cu coduri de
bare pentru a acorda mai multe tipuri de discounturi clientilor fideli.

Te-ai convins de avantajele programelor de vanzare si
gestiune Microshop? Cumpara acum!
Detalii la tel:0268401790 sau e-mail amef@brahms.ro
Mai multe informatii la :
http://www.microshop.ro/demonstratie.php

