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WYPOSAŻENIE

InsERT-dobre
programy
dla sklepów
Nawet najmniejsze sklepy nie mogą się obyć bez
oprogramowania. Gdy je wybieramy, ważne jest, by
postawić na taki system, który będzie zarówno intuicyjny
w obsłudze, jak i w wymierny sposób przyczyni się do
poprawy sprzedaży. Oba te warunki spełniają programy
oferowane przez firmę InsERT.
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Niedrogi i elastyczny
Ale to niejedyna zaleta tego systemu infor
matycznego do zarządzania. Dla każdego
handlowca ważna jest też cena. I tutaj kolejne
miłe zaskoczenie. Koszt Subiekta GT w standar
dowej wersji nie przekracza kilkuset złotych.
A w dodatku system można w każdej chwili
rozbudować - zarówno dokupując rozszerzenia

cesów i ułatwia efektywne zarządzanie w firmach
handlowych, jest Navireo.
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Dla większych sklepów
Ale co robić, gdy biznes idzie tak dobrze, że maty
sklep przeobraża się w większy? Generalnie nie
ma z tym problemu. InsERT jest przygotowany na
taki scenariusz i oferuje program Subiekt Sprint.
Ten system szybkiej sprzedaży współpracuje z Su
biektem GT, z którym wymienia informacje m.in.

KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI

Skuteczne
antidotum na kryzys
Tomasz Sokołowski,
dyrektor marketingu
i sprzedaży w firmie InsERT:
- Handel detaliczny wymaga dużego
zaangażowania w szybką i sprawną obsługę
oraz budowanie bliskich relacji z klientami.
Dziś już nie wystarczy standardowy system
wspierający handel i magazyn - klienta
trzeba obsłużyć w iście sprinterskim tempie.
Temu służyć ma wprowadzenie w sklepach
systemów tzw. szybkiej sprzedaży, najczęściej
z wykorzystaniem urządzeń dotykowych.
Z drugiej strony nawet w niewielkich punk
tach handlowych warto wprowadzić system
CRM, by lepiej zarządzać promocjami czy re
alizować e-mailowe kampanie informacyjne.
Czas kryzysu można przejść bez zawirowań,
o ile postawi się na aktywny kontakt
z klientem.

