
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
Το Dynasoft Retail System (DRS) είναι η ιδανική και τεχνολογικά άρτια εφαρμογή λογισμικού με προηγμένες λειτουργίες, που εξυπηρετεί 
μηχανογραφικά τις εξειδικευμένες, διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες των καταστημάτων λιανικής πώλησης. 
 
Ολοκληρωμένη διαχείριση πωλήσεων, παρακολούθηση βάρδιας και έλεγχος ταμείου, με χρήση αναγνώστη barcode και/ή οθόνη αφής. 
 
Εύκολα παραμετροποιήσιμο και φιλικό προς τον χρήστη, με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την ταχύτητα, την ακρίβεια και την 
λειτουργικότητα. Σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα και αξιόπιστα στις αυξημένες  απαιτήσεις  όγκου συναλλαγών σε ελάχιστο 
χρόνο.   
 
Λειτουργεί αυτόνομα ως Front Office και συνδέεται δικτυακά με εμπορικά προγράμματα και ERP που λειτουργούν ως Back Office. 
  
To DRS συνδυασμένο με ζυγαριές, αναγνώστες barcode και PDAs είναι η άριστη λύση για επιχειρήσεις του λιανεμπορίου όπως: 
 

 Καταστήματα πώλησης ειδών ευρείας κατανάλωσης  όπως Supermarket, Minimarket, Cash & Carry κ.α 

 Πολυκαταστήματα λιανικής πώλησης ειδών και καταστήματα ένδυσης - υπόδησης 

 Εμπορικά καταστήματα κλάδων λιανεμπορίου όπως καλλυντικά, παιχνίδια, βιβλία - χαρτικά, είδη 

τεχνολογίας, ηλεκτρικά –ηλεκτρονικά είδη και συσκευές, χρώματα , αναλώσιμα-ανταλλακτικά κλπ.) 

 Καταστήματα πώλησης τροφίμων -  ποτών (κρεοπωλεία, αρτοζαχαροπλαστεία, κάβα κλπ.) 

 Επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια – ταβέρνες, καφέ - club, pizzeria - delivery) 

 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό λογισμικό Εντατικής Λιανικής 
 

 Πάρτε τις πωλήσεις στα χέρια σας 

 Εξασφαλίστε τον απόλυτο έλεγχο της 

επιχείρησης σας 

 Αυξήστε τον τζίρο  

 Επωφεληθείτε των ευκαιριών για περισσότερα 

κέρδη, εκσυγχρονισμό & ανάπτυξη 

 

Ολοκληρωμένη μηχανογραφική εφαρμογή εντατικής λιανικής 
DRS Point Of Sale 

Η ιδανική  λύση για την επιχείρηση σας 
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12μηνο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
               ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (DRS) 

 
 Τηλεφωνική υποστήριξη από 

εξειδικευμένο προσωπικό 
 Αναβαθμίσεις  (RELEASE) της εφαρμογής 
 Μεταβολές  του Κ.Β.Σ.(Κώδικας Βιβλίων 

& Στοιχείων) 
 Λογιστικές πληροφορίες 
 Έκπτωση 35% κατά την επίσκεψη 

τεχνικού στην έδρα σας. 

 Απομακρυσμένη Υποστήριξη με έκπτωση 
60% από τον εκάστοτε τιμοκατάλογο 
παροχής υπηρεσιών. 

 
 
Το DYNASOFT RETAIL SYSTEM (DRS) προσφέρεται, ανάλογα με τις ανάγκες σας, στην  Standard 
έκδοση και με πρόσθετες δυνατότητες:  
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Έκδοση / Ακύρωση Παραστατικών Αποδείξεων 

 Έκδοση Ημερήσιων Αναφορών Ζ , Ανάλυση ανά κατηγορία ΦΠΑ 

 Κλείσιμο Ταμείου – Βάρδιες 

 Ρέστα Πελάτη – Άμεσος υπολογισμός, Αριθμομηχανή 

 Αναμονή Πελάτη προς εξυπηρέτηση του επόμενου 

 Διαχείριση Αποθήκης -  Αρχείο Ειδών - Υπόλοιπα - Απογραφές Ειδών 

 Αποδείξεις Είσπραξης – Πληρωμής 

 Αναφορές Πωλήσεων συγκεντρωτικές και ανά κατηγορία / τύπο είδους 

 Χρήση αναγνώστη BARCODE και/ή Οθόνη αφής 

 Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι (Λιανικής , Χονδρικής, τακτικών πελατών κ.α.) 

 Δυνατότητα σύνδεσης με Φορολογικά Συστήματα, Ταμειακές Μηχανές και Φορολογικούς 

Μηχανισμούς (τύπου Α ή  Β) 

 Οικονομικά και Στατιστικά Στοιχεία Πωλήσεων 

 Υπόλοιπα (πιστώσεις) Πελατών 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 Διαχείριση Κωδικών BARCODE  και Εκτυπώσεις ετικετών τους 

 Διαχείριση Συσκευασίας 

 LOYALTY CARD: 

 Διαχείριση Εκπτώσεων Αφοσιωμένων πελατών 

 Διαχείριση Εκπτώσεων & Δώρων ανά τιμοκατάλογο, χρονική περίοδο, κωδικό είδους και 

συνδυασμό τους 

 

 

 

 

 

 

 

Το DYNASOFT RETAIL SYSTEM (DRS) είναι λογισμικό διαχείρισης λιανικών πωλήσεων, 
παρακολούθησης ταμείου – βάρδιας,  με χρήση αναγνώστη barcode και/ή οθόνη αφής, 
ιδανικό για καταστήματα λιανικής. 
 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΜΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

 Ενημέρωση με την εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση της εφαρμογής 

 Εκπαίδευση στην έδρα σας (Προτεινόμενη 4 ώρες) 
 Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής 
 Δημιουργία Tιμοκαταλόγων 
 Δημιουργία φόρμας εκτύπωσης (Logo) 
 Δυνατότητα Κατασκευής Άμεσων Πλήκτρων Αφής (για 

τα προϊόντα χωρίς barcode και/ή τα ζυγιζόμενα είδη) 
 Δυνατότητα Δημιουργίας Ομάδων Ειδών 
 Δυνατότητα Εισαγωγής Ειδών (Data Entry) 
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