Inovații & trenduri
în retail

70% 68% 72% 50%
În 2020, lumea s-a răsturnat și
obiceiurile de cumpărare s-au
modificat iremediabil. Integrarea
omnichannel a devenit o necesitate
absolută, iar migrarea semnificativă
către online a condus la dezvoltarea
tot mai mare a platformelor și
ecosistemelor. Însă, experiența, gradul
de implicare și elementul de
divertisment vor continua să
reprezinte o nevoie semnificativă a
consumatorilor.
Global Consumer Report, 2021.
(Ebeltoft Group)

Pentru 70% dintre
Millennials (18-37 ani)
este important ca
magazinele să ofere
servicii de realitate
virtuală sau vizualizare
digitală.

Pentru 68% dintre
consumatori este
important ca magazinele
online să ofere
posibilitatea de a ridica
comenzile de la
magazinul fizic sau de la
o altă locație
convenabilă.

72% dintre Millennials
apreciază o experiența
rapidă de achiziție în
magazinele pe care le
frecventează.

Pentru aproximativ
jumătate dintre
consumatori este
important ca retailerii să
personalizeze e-mailurile
și alte informații de
marketing bazate pe
alegerile și achizițiile lor
anterioare.

Strategii & tendințe
în retail
Mobilitate &
accebilitate

¡

Oferirea unei experiențe deosebite prin
simplificarea logisticii, scurtarea timpilor de
așteptare, furnizarea mai multor opțiuni de
plată, furnizarea de informații clare și
campanii dedicate;

¡

Oferte personalizate în funcție de istoricul
clientului;

¡

Soluții inovative de scanare și plată folosind
dispozitive mobile;

¡

Campanii promoţionale pe baza datelor
consumatorilor completate în chestionarele
solicitate de retailer.

Fidelizarea
clienților

Self
service

¡

¡

Self checkout pentru diminuarea cozilor la
casele de marcat și optimizarea
procesului de plată. Experiența clientului
este clar îmbunătățită prin viteza
tranzacției, controlul asupra procesului,
fiabilitatea, ușurința de utilizare și
plăcerea;
Un nou concept de Scan & Pay (scanează
& plătește) prin care clienții pot scana
singuri produsele cu telefonul mobil, le
pot include în coșul de cumpărături și pot
plăti direct prin aplicația de mobil fără a
mai sta la coadă.

¡

Transmiterea facilă a ofertelor de pachete
și produse promoționale;

¡

Politică de prețuri configurabilă care
poate include discount-uri pe produse, pe
categorii de produse, pe client, pe
pachete promoţionale sau pe reduceri;

¡

Programe de loializare - carduri de
fidelizare cu acumulare de puncte, bonusuri, promoții și discount-uri;

¡

Modalități multiple de plată disponibile
pentru clienți: cash, bonuri valorice, card,
tichete cadou, prin bancă, în rate.

Strategii & tendințe
în retail
Replenishment și
management al stocurilor

¡

Aplicație mobilă integrată pentru inventariere, recepție
și scanare la raft;

¡

Etichetare la raft;

¡

Automatizarea calculului pentru necesarul de
aprovizionare și eliminarea situaţiilor “out-of-stock”;

¡

Livrare prin scanare în baza unei comenzi din partea
clientului;

¡

Aprovizionare centralizată.

Comandă și
ridicare marfă

¡

Interfață de vânzare care permite selecția articolelor
direct din ecranul principal de vânzare pe baza
imaginilor de produse;

¡

Scanarea & pregătirea rapidă a mărfurilor pentru
comandă;

¡

Gestionarea procesului de recepție în punctul de
vânzare prin facturi de aprovizionare, avize furnizor,
transferuri interne din rețea, NIR-uri;

¡

Vânzarea direct pe factură.

Strategii & tendințe
în retail
Câteva statistici care demonstrează
importanța omnichannel în retail
sunt:
¡

retailerii care adoptă o strategie
omnichannel ating o rată de
retenție a clienților cu 91% mai
mare comparativ cu ceilalți
retaileri. (Sursa: Aspect Software)

¡

10-18% dintre click-urile
înregistrate la search pe Google
duc la cel puțin o vizită în
magazin în decurs a 30 de zile.
(Sursa: Google)

¡

Companiile cu o puternică
strategie omnichannel
înregistrază o creștere medie
anuală de 9.5%, comparativ cu
celel care au o slabă strategie
omnichannel și care înregistrează
o creștere medie de doar 3,4% .
(Sursă: Aberdeen Group)

Retailerii de top își înțeleg clienții în profunzime și le monitorizează acțiunile pe parcursul întregului proces de
achiziție, prin toate canalele disponibile, folosind metrici specifici.
De aceea, atât strategiile de tip multichannel, cât și cele de tip omnichannel sunt foarte importante. Dacă
prima strategie se axează pe canalul de vânzare presupune ca fiecare magazine să monitorizeze clientii
proprii, abordarea omnichannel se axează pe utilizator și presupune colectarea datelor într-un singur loc cu
scopul de a oferi utilizatorului o experiență unitară indiferent de canalul utilizat.

Omnichannel
& Multichannel
- esențiale pentru
viitorul
retailului

Magazin fizic

Mobil

E-mail

MarketPlace (eMag)

eCommerce

Platformă personalizată
pentru retail

BENEFICII

Înțelegerea comportamentului consumatorilor a devenit o misiune din ce în ce mai dificilă pentru retaileri și așteptările consumatorilor cu
privire la experiența de cumpărare sunt mai mari ca niciodată.
Simplifică administrarea documentelor de vânzare și a instrumentelor financiare care apar în relația directă magazin – consumator final!
MULTIPLE
INDUSTRII

MULTIPLE
LOCAȚII

ERP

RETAIL

BUSINESS
INTELLIGENCE

MOBILE INVENTORY
& RECEPTION

WAREHOUSE MANAGEMENT
(WMS)
MULTILINGV

MOBILE SFA

FLEET
MANAGEMENT

HCM

CRM

Cost control

FRONT OFFICE
& BACK-OFFICE

Platformă personalizată
pentru retail
Charisma este un sistem centralizat și
integrat care automatizează procesele
specifice de retail, incluzând infrastructura
software, hardware, mentenanță, asistență
tehnică și training. Permite integrarea cu
sisteme terțe, precum și conectare cu
dispozitive deja existente (POS, cântare,
case de marcat, imprimante etc.),
optimizând astfel întregul proces de
vânzare.

Management
financiar
contabil
Controlul
costurilor

Front office
& back office

Managementul
clienților și
al acțiunilor de
marketing

Analize
intuitive
și prognoze

Charisma Retail
One Stop Shop
pentru retaileri
Receptie
și inventar

Resurse
umane

Managementul
depozitelor

Managementul
flotelor
Managementul
forței de
vânzare

Automatizarea
proceselor tradiționale
nu mai este
suficientă.
Experiența clientului
devine cea mai
importantă.
Pune-ți clientul
pe primul loc!

Experiența clientului
Oferte atractive
la îndemână

Date
actualizate

Informații rapide
despre produsele
disponibile

Transmiterea de oferte
personalizate în
funcție de istoricul de
achiziții.

Asigurarea etichetelor
la raft cu informații
actualizate privind
prețuri promoționale,
preț/U.M, etichetă
electronică.

Acces în timp real la
informații privind
stocul disponibil
pentru fiecare produs
în parte.

Cântărirea rapidă a
produselor și plata
rapidă la casă

Prin POS sau Self-service:
Se selectează produsele
după criterii multiple (cod
de bare, scanner etc);
¡ Aplicarea ofertelor
personalizate prin simpla
scanare a cardului de
fidelitate;
¡ Multiple moduri de plată:
cash, tichete, voucher etc.;
¡ Afișarea pe bon a punctelor
bonus acumulate.

Utilizarea beneficiilor
de tip puncte sau
vouchere la
următoarele
cumpărături.

Fidelizarea clienților și
creșterea vânzărilor.

Experiență pozitivă la
raft.

Experiență pozitivă în
magazin și facilitarea
vânzărilor din alte
magazine.

Rapiditate în procesul
de vânzare.

Client mulțumit de cozile mici
de la casă. Check-out
optimizat și facil.

Loializarea clienților și
creșterea vânzărilor.

Proces de
cumpărare simplificat

Plată rapidă
la casă

¡

Loializare

Rapiditatea proceselor
de aprovizionare și
inventar, alături de
acuratețea datelor
raportate, sunt
esențiale.
Fii cu un pas
înaintea concurenței!

Experiența retailer-ului

Aprovizionare centralizată de
marfă – necesar și comandă
furnizor
¡
¡
¡

¡

Stoc în timp real;
Vânzări în timp real;
Indicatori calculați la zi: Stoc
de Siguranță, Stoc Maxim,
Zile fără Stoc etc.
Propunere automată de
reaprovizionare pe baza
unor formule de calcul
configurabile.

Transmitere comandă către
furnizor și preluare factură
de comandă prin EDI

Recepție facilă a mărfii

Generare și tipărire
rapidă a documentelor
de achiziție

Transferul electronic de date
care facilitează plasarea
comenzilor din partea
retailer-ului și scade
semnificativ timpul de
aprovizionare.

În Depozit, cu ajutorul modulului WMS
disponibil pe dispozitive mobile Android,
marfa se recepționează rapid prin:
¡ Scanare și numărare;
¡ Paletizare;
¡ Etichetare;
¡ Depozitare pe raft după reguli automate
de evaluare celule;
¡ Transfer în magazine după reguli automate
de vânzare marfă.

Generare NIR în baza
facturii și a documentului
de achiziție din Inventory
Tool, cu posibilitate de
tipărire NIR.

Pentru retailerii care nu dispun de un modul
de management al depozitelor, recepția se
face direct la magazin, prin Inventory Tool:
¡ Scanare produse;
¡ Confirmare factură/document de achiziție;
¡ Verificare recepție în doi pași.

Experiența retailer-ului

Monitorizare stoc

Interfață cu majoritatea
echipamentelor fiscale

După LOT/ BBD sau după alți
discriminanți de stoc: Serie,
ISBN, IMEI.

Comunicarea cu
echipamentele fiscal
pentru produse, prețuri
în cântare și
etichetatoare.

Transmitere în timp real a informațiilor în
sistemul financiar-contabil (ERP)

a. Scanarea produselor sau selecția din
catalog;
b. Scanarea cardului de fidelizare –
identificarea clientului;
c. Aplicarea automată a politicilor
comerciale:
¡ Încasare prin multiple moduri: Cash,
Tichete, Vouchere, Card Bancar (POS
integrat);
¡ Chestionar Marketing- feedback de la
client;
¡ Tipărie bon fiscal/ Bon și factură;
¡ Pe bon, includere de voucher valoric
sau puncte fidelizare acumulate;
d. Rapoarte operaționale: pe produs,
categorie, magazine, vânzator; registru
de casă, fișă de magazine.

Vânzarea efectivă

Transmiterea de oferte
personalizate în funcție
de istoricul de achiziții

Ce fac leaderii
din Retail?
Află cum gestionează
fluxurile de retail
pentru a rămâne
cu un pas în fața
concurenței.

Librăriile Cărturești:
Charisma ne permite să gândim out of the box
SITUAȚIA

SOLUȚIA

“De multe ori ne punem probleme pe
care nu și le pune nimeni în piață, însă
și le pun companiile similare din alte
țări. Lucrul cu Charisma, un produs
customizabil, ne permite să gândim și
să acționăm out of the box, oferindune un parteneriat unic, pe care nu știu
unde l-am mai fi putut găsi în altă
parte.”

În 2011, managementul companiei a decis
implementarea unui sistem informatic care
să urmărească activitatea firmei cu raportare
în timp util, integrarea funcționalităților de
vânzare (retail) cu cele de backoffice,
management al depozitului, BI și CRM,
sistem capabil să susțină creșterea
numărului de magazine păstrând un nivel
ridicat al serviciilor.

Soluția oferită de TotalSoft a adus, în primul rând, integrarea activității de backoffice
cu cea de depozit, raportare si vânzare, susținând eficientizarea întregului flux.
Selectarea automată a produselor, printr-o simplă scanare a codului de bare, a dus la
derularea rapidă a vânzărilor și la actualizarea automată a stocului, eliminând
situațiile de tip “out-of-stock”, precum și pe cele de management defectuos al
inventarului.

Director General
Librăriile Cărturești

“Customer Experience la Cărturești este o
provocare continuă pentru noi, înseamnă să
fim întotdeauna un pic mai bine decât se
așteaptă oamenii, în condițiile unor
așteptări globalizate. În acest context,
informația este vitală. Ca să putem oferi o
experiență frumoasă clienților este
important ca lucrurile să funcționeze cât
mai eficient în backoffice. Tehnologia
trebuie să poată prelua din ce în ce mai
multe lucruri. Acesta este motivul pentru
care am ales Charisma” a declarat
Directorul General, Direct Client Services.

Iar provocarile nu se opresc. În 2016, Librariile Carturesti, cu sprijinul Charisma,
punea deja la dispozitia clientilor Infochioscuri pentru căutarea titlurilor și autorilor
preferati și se pregătea de lansarea unui sistem de carduri.
“Oamenii își doresc ca atunci când ajung într-o librărie să afle imediat dacă există
cartea în stoc sau în ce altă librărie o găsesc. O provocare destul de mare cand ai
100.000 de articole, cu valori mici, care se ruleaza în descursul unui an. Aici, rolul
Charismei este primordial pentru că ne ajută să eficientizăm, să fluidizăm cât mai
mult procesele din spate, permițându-ne să dăm răspuns rapid și corect clientului”
apreciază Directorul General.
Procesele operaționale susținute de Charisma sunt completate de instrumentul de
analiză și raportare de business, Charisma Analyzer, care oferă informații detaliate
privind indicatorii de performanță financiari sau non-financiari. Pe baza acestor date,
compania poate dezvolta acțiuni care să creasca permanent calitatea serviciilor și
ofertei și să susțină procesul de expansiune a business-ului.

Elan Trio:
Decizii de business pe baza unor rapoarte rapide,
cu informații precise și de încredere.
COMPANIA

SITUAȚIA

SOLUȚIA

Elan Trio și-a început activitatea în
1993 cu un depozit pentru vânzare
en-gros și în câțiva ani s-a reorientat
către deschiderea primei alimentare
cu autoservire - Szuper Market. În
2016, s-a deschis primul centru
comercial în Odorhei, numit Merkúr,
care a marcat începutul unei creșteri
susținute în domeniul de retail
alimentar. În prezent, Elan Trio deține
13 supermarket-uri Merkúr în
Harghita, Covasna și Mureș. Cu o cifră
de afaceri de peste 45 de milioane
de euro și peste 450 de angajați,
este un important retailer în
zona Ardealului.

Elan Trio avea deja experiența utilizării unor
soluții software de business, folosind chiar și
o aplicație de Business Intelligence, însă fiind
de sine stătătoare nu era posibilă
trasabilitatea pe fluxurile de lucru. Pe de altă
parte, s-a luat în calcul implementarea unei
soluții scalabile, care să susțină un număr
mare de magazine și care să susțină
activitatea de retail cu cea financiar bancară
și de raportare.
“A contat și faptul că Totalsoft era (și este)
o societate de încredere, care nu se bazeaza
pe un individ, ci pe un colectiv care asigură
o continuitate a serviciilor la nivelul
așteptat”, Simon István, Director IT Elan Trio.

Proiectul a demarat cu implementarea soluțiilor Charisma ERP și Charisma Retail.
Acestea s-au dezvoltat în timp cu noi funcționalități și servicii precum: integrarea cu
website-ul de vânzare online (e-commerce), Inventory Tool pentru managementul
activității de recepție, livrare și inventar în magazin, soluție de raportare,
implementarea cardurilor de fidelizare etc.
Charisma Retail a fost customizată pe specificul industriei FMGC, permițând lucrul offline pentru a nu împiedica vânzarea din magazine datorate problemelor legate de
stocuri sau de conexiuniea la internet. Prin Charisma Retail se gestionează toate
activitățile de retail, inclusiv integrare cu echipamentele specifice: cântar electronic,
POS bancar, imprimantă fiscală. Toate acestea fac posibilă și raportarea rapidă către
ANAF, respectiv extragerea jurnalului electronic sub formă de XML direct din BackOffice. Nu în ultimul rând, se reduc riscurile operaționale prin modul în care se
gestionează necesarul de aprovizionare pentru a evita “out-of stock”.
“Raportarea imediată a diverselor situații financiare și operaționale către
management ne-a ajutat în procesul decizional. În această zonă aveam deficiențe
care afectau rezultatele companiei. Și asta pentru că în FMCG deciziile trebuie luate
foarte rapid și pe baza unor informații precise, de încredere”, Simon István, Director
IT Elan Trio.
La 7 ani de la GoLive, încă se lucrează la dezvoltarea sistemului pentru a automatiza
procesele în care costul timp/om este ridicat și pentru a oferi mai multă ergonomie
în exploatare.

Pet Product:
îşi dezvoltă afacerile pe sistemul Charisma ERP
SITUAȚIA
„Charisma ERP a fost ultima
soluție vizionată, moment la care
știam deja ce vrem dar și ce
facilități trebuie să ofere o soluție
ERP adevarată. Ce ne-a convins?
La prezentarea Charisma noi
începeam frazele și echipa
TotalSoft le termina, a fost chimia
aceea necesară unei relații de
succes”
President & CEO
Pet Product

Obiectivele Pet Product au
fost întotdeauna ambițioase,
fapt care a și condus la decizia
schimbării sistemului
informatic cu o soluție cu care
să-și poată urmări corect
activitatea financiar–contabilă,
de retail și de distribuție, în
condiții care să asigure atât un
control eficient al activității,
cât și ordonarea și
optimizarea fluxurilor de
operațiuni.
A fost o decizie curajoasă,
luată în plină criză financiară
mondială, când toate
companiile acorda o atenție
sporită investițiilor și
costurilor, manifestând o
prudență ridicată în bugetarea
sau aprobarea unor astfel de
cheltuieli.

SOLUȚIA
Implementarea Charisma pe specificul Pet Product a însemnat alegera unor module necesare atât
pentru partea de back-office (contabilitate, financiar, achiziţii, comerţ exterior, stocuri, vânzări,
mijloace fixe, bugete, business intelligence, managementul flotelor, logistică etc) cât şi cea de frontoffice (retail, automatizarea forţei de vânzari, managementul depozitului), totul într-o singură bază
de date, care să răspundă prompt şi cu informaţii corecte, tuturor solicitărilor.
Impactul major al implementării Charismei a fost în primul rând trecerea la funcţionarea on-line a
tuturor magazinelor şi accesarea informaţiilor în timp real privind vânzările, situaţia comenzilor sau
a stocurilor celor peste 5000 de produse aflate în fiecare magazin.
S-a reuşit şi automatizarea procesului de aprovizionare atât din depozitele proprii, cât şi de la cele
ale furnizorilor. În plus, agenții de vânzări au fost dotați cu PDA-uri pentru a avea access direct de
pe teren la informaţii în timp real privind stocurile, listele de preţuri etc.
„Asul din manecă” al sistemului livrat de TotalSoft a fost soluţia de business intelligence, Charisma
Analyzer. Aceasta oferă marele avantaj de a realiza diverse rapoarte şi statistici cu multă uşurinţă şi
rapiditate. Analizele în profunzime sau topurile pe diverse criterii (magazinul cu cele mai mari
vânzări, produsul cel mai bine vândut, agentul cel mai eficient etc.) au devenit disponibile în mai
puțin de 5 minute. „Avantajul net al Charismei Analyzer este că, o dată ce a fost creată baza unui
raport, acesta se actualizează automat, eliminându-se astfel activităţile repetitive şi orele
pierdute pentru actualizarea situaţiei. Totodată, ne putem baza pe acurateţea datelor obţinute”,
President & CEO Pet Product.

Arsis Trading
a eficientizat la maxim afacerea datorită Charisma

„Nu am făcut o cercetare a
soluțiilor existente pe piață ci am
optat din start pentru Charisma
deoarece știam că este o soluție
care se mulează pe activitatea
unei companii de retail și îi
cunoșteam inclusiv referințele”
Proprietarul companiei
Arsis Trading

SITUAȚIA

SOLUȚIA

Până la momentul achiziției
sistemului informatic integrat
Charisma ERP, la sfârșitul anului
2007, compania își urmărea
activitatea neutilizând un sistem
informatic specializat. S-a facut o
încercare la un moment dat de a
se trece la un sistem informatic
specializat, dar nu de tip ERP,
care s-a dovedit însă slab și
incapabil să susțină activitatea în
continua creștere a companiei.

TotalSoft a propus o soluție complexă formată atât din module necesare unei gestionări unitare a
activității, și ne referim aici la modulele finaciar – contabile, la achiziții, stocuri, vânzări, retail, dar
și din aplicații de business intelligence, raportare pe mobil sau alerte prin SMS care să asigure un
avantaj competitiv companiei.
TotalSoft a început implementarea după ce s-a făcut o analiză a modului în care functionează
business-ul Arsis și a aspectelor care trebuiau îmbunătățite. S-a realizat o specificație tehnică în
urma căreia s-a configurat sistemul pe specificul companiei.

“Înainte se făcea multă muncă
“manuală” iar informații
centralizate la nivel de rețea,
sau raportare de vânzări pe
puncte de lucru, erau greu de
obținut și necesitau timp și
oameni care să o facă.”
povestește dl Liviu Mirea,
Director Comercial, Arsis Trading.

“Partea dificilă a fost că ne-am propus un lucru ambițios, să implementăm în 60 de magazine
în același timp, prevăzând pentru acest lucru o perioadă de două săptămâni. Atât noi cât și
TotalSoft, am alocat o echipă specială și în doar 6 zile am reușit să dăm drumul întregii rețele.”
mărturisește dl Liviu Mirea realizarea care l-a surprins în mod plăcut.
În urma implementării Charisma, Arsis a obținut o situație de ansamblu a activității operaționale,
o situație reală a stocurilor, iar activitatea magazinelor poate fi controlată de la sediul central.
Procesarea datelor se face rapid și compania poate realiza previzionări pe baza informațiilor
oferite de Charisma. De asemenea, datele din magazine vin în timp real la sediu și compania
dispune în orice moment de diverse rapoarte din Charisma.
“Înainte de implementarea sistemului Charisma, de exemplu, dacă ceream un raport la ora
14.00 îl primeam la ora 17.00, acum îl primesc la 14.02 iar informația este mult mai clară și
mult mai sigură.” proprietarul companiei.

De ce TotalSoft?
Charisma Retail - platformă completă pentru retail și distribuție

28% dintre clienții Charisma
provin din industria de
retail și distribuție

+ 5000 de puncte
de desfacere românești
operează prin Charisma Retail

Cea mai populară
și complexă soluție POS
(Point of Sale) în România

15 ani de experiență
în dezvoltarea și implementarea
soluțiilor dedicate companiilor
din retail și distribuție

Implementată în: FMCG,
librării, farmacii, agenții de turism,
petshops, fashion, benzinării,
magazine de electronice,
materiale de construcții,
echipamente sportive, jucării și altele

60% dintre cumpărătorii
din mall-uri au șansa să
cumpere produse de la un
client Charisma

Global City Business Park
Str. București-Nord, nr. 10,
Clădirea O2, Etaj 8, Voluntari, Ilfov, RO
Cod postal: 077190
+4021 335 17 09
marketing@totalsoft.ro

Bd. Mircea Voda nr. 21D, Etaj 3
sector 3, Bucuresti
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www.charisma.ro

