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Интеграция на SelMatic POS с Atlantis ERP проект, реализиран
съвместно с Балкан Сървисис в Мултирама България ООД

Клиентът
Multirama е най-голямата специализирана верига магазини за компютри и периферия
на българския пазар. Акцент в дейността на
компанията е предлагането на експертни
бизнес решения чрез уникално съчетаване
на продукти и услуги, индивидуален подход
към клиента и избор на подходящи компютърни конфигурации и технологични решения.

Проблемът
За централизирано следене процесите
на корпоративно ниво, Multirama използва
ERP Atlantis. При старта на веригата същата
система е използвана и за магазинната мрежа. В последствие е преценено, че за управление на търговските обекти е необходим
специализиран POS софтуер, осигуряващ поголяма гъвкавост, бързина и удобство при
работа, което гарантира качественото и навременно обслужване на клиентите. Поради
това е предпочетена и внедрена доказалата
възможностите си софтуерна система на
SelMatic. Основно предимство е фактът, че
се касае за български продукт, създаден от
българска компания, съобразен изцяло с
местното законодателство и икономическа
инфраструктура.

Решение
SelMatic POS, покрива всички аспекти от
търговската и управленската дейност:
POS решение за регистрация на продажби с лесен за употреба, интуитивен интерфейс.
Система за анализи и цялостно управление на магазините на локално
ниво.
Гъвкавост и адаптивност към динамиката на търговската дейност.
Интеграция
към
BI
решението
QlikView и към Atlantis, с която се осигурява качествена и пълна информация в реално време за централната
логистика на компанията възложител.
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Ползи от решението
От 1 юли 2010 г. интегрираната система работи във всички магазини на Multirama в
страната. POS решението на SelMatic комуникира безпроблемно с ERP Atlantis.
От страна на Atlantis към POS терминалите
се изпраща информация в реално време за
наличностите, цените и артикулите, а в обратна посока от локалния обект се връщат
данни за продажби, плащания, ревизионни
протоколи и всички останали документи, създавани в магазинната мрежа.

Резултати
Интеграцията между SelMatic POS и Atlantis
способства за бързия обмен на информация
между централната база и търговските обекти и в крайна сметка за по-качественото обслужване на клиентите. Спомага се информираното взимане на управленски решения на
база на актуалните данни за продажбите и
наличностите във всеки един локален обект.
Демонстрирани възможности и компетенции
от страна на екипа на Селматик ЕООД
Благодарение на усилията на екипите на
SelMatic, Балкан Сървисис и Multirama единната система работи безпроблемно от първия ден на въвеждане в експлоатация.

Мнение на клиента за функционирането на решението на SelMatic
Красимир Георгиев – IT Manager в Мултирама България: „Радвам се да ви уведомя, че
ревизията в магазини Мултирама приключи
успешно. По време на ревизията не са установени проблеми при работа с продукта и
всички екипи са много доволни от лекотата
на работа. Аз персонално съм доволен от
получаването на информация в реално време. Поздравления и продължавайте все така
да подобрявате продукта.”
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Front office решение от SelMatic и интеграция със SAP в магазинната мрежа на „Германос Телеком България” ЕАД

Клиентът
Германос е лидер на пазара на телекомуникационни продукти и услуги в България
със 138 магазина в 76 града и над 900 служители в цялата страна. Компанията всеки ден
генерира огромно количество информация.
Ето защо ИТ отделът трябва непрекъснато
да анализира оперативните процеси и да
прилага най-модерните технологии.

Проблемът
В началото на 2006 г. ръководството на
„Германос Телеком България” ЕАД решава
да смени ползвания до момента POS софтуер, както и да изгради цялостна система за
обезпечаване на front office решение за магазинната мрежа. Основен критерий за направения избор е възможността за адаптиране
на софтуера към специфичните нужди на
търговската дейност в телекомуникационния
бизнес. „Селматик” ЕООД печели проведения
тежък конкурс с международно участие поради високата степен на къстамизация на своето приложение и изразената готовност за
бързо и качествено извършване на необходими софтуерни доработки.
Важно предимство е технологията за
синхронизация между отдалечените обекти
на мрежата. Недостатък на старото POS решение е, че не осигурява подобна свързаност
и обмен на информация. Това е налагало в
практиката ежедневно от магазините да се
експортират данни за продажбите и да се
изпращат по e-mail в централния офис. Изключително тежък процес, ангажиращ множество служители, с опасност за допускане
на грешки и неточности.

Решение
Проектът е реализиран в изключително
кратки срокове. В рамките на два месеца са
извършени повече от 200 изменения на функционалности, направени са нововъведения,
обезпечаващи характерното за телекомуникационния бизнес ценообразуване: специални цени, комплекти, промоции и др. Разработени са нови контролни механизми, които
приложени в съответствие с корпоративната
политика, подобряват културата на обслужване. Усъвършенстват се всички модули,
засягащи логистиката на голяма компания,
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чрез което са обхванати, протичащите стопански процеси от постъпването на стоката
до реализацията към крайния клиент. Създадени са инструменти за управление на материалните потоци, което обхваща и стоките
"на път".
За целите на същия проект е разработен
и първият интерфейс на SelMatic към SAP
ERP.
Към днешна дата интегрираната системата обслужва както Германос, така и Глобул. Съществуват две отделни бази данни на
решението на SelMatic, които обменят информация с една централизирана база на
SAP. Ползата е, че въведените като контрагенти клиенти на Германос през SAP се импортират и в номенклатурата на Глобул –
получава се ефект на споделяне на клиентските номенклатури. Интересен факт е обезпечената връзка между локалните сървъри с
приложенията на SelMatic в България и SAP
базата в Гърция, както и сигурността на извършвания обмен независимо от възможни
сривове.
Потвърдена е и безупречната технология
за синхронизация между отдалечени обекти,
чрез обмяната на данни и документооборот
между магазините на веригата и централния
офис. Само за първите 9 месеца работа в
Германос са извършени над 400 000 синхронизации (средно по 1 500 синхронизации
дневно), поддържащи актуална информацията за състоянието на компанията.

Ползи от решението
Информацията за състоянието на стопанската организацията и всеки неин обект
по отделно или като група обекти позволява
на регионалните и зоналните мениджъри да
изпълняват поставените им цели и да оптимизират движението на стоки.
Използването на гъвкавото решение на
SelMatic обезпечава бързината на работа в
търговските обекти.
Интерфейсът към SAP и обмяната чрез
постоянна синхронизация на създаваните в
магазинната мрежа документи спомага ефективната и надеждна обработка на данните в
централната база на компанията.
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Резултати
В резултат на двустранното ползотворно
сътрудничество и получените високи оценки
за системата от висшия мениджмънт, след
обединяването на Германос и Глобул под
шапката на COSMOTE Group, решението на
SelMatic беше внедрено и в търговската мрежа на Глобул, а в последствие и в Германос
Македония.

Демонстрирани възможности и
компетенции от страна на екипа
на Селматик ЕООД
Модерният и ориентиран към реалните
потребности на клиентите подход за документиране и обучение спечели вниманието
на мениджърите и ИТ специалистите на Германос. Високо бяха оценени иновативният
подход и значителните средства и време,
които бяха спестени за обучение на персонала на компанията.
Част от референция на Германос, дадена след приключване на внедряването в техните структури: „Селматик ЕООД успяха да
разсеят и друго наше опасение, а именно как
ще поддържат такава голяма структура като
„Германос” с множество магазини из цяла
България. Пред тях бе поставен сериозно
въпросът как ще се справят с тази задача без
наличието на сервизна мрежа в страната!
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Още веднъж бяхме приятно изненадани от
разработената и предоставената ни безплатно за ползване система за дистанционна
поддръжка през интернет, практическият
резултат, от която е решаването на произволен проблем в рамките на минути, което напълно обезсмисли наличието на сервизи във
всеки град.”

Мнение на клиента за функционирането на решението на SelMatic
Десислава Славчева, BusinessSupport
Systems Department Manager at Cosmo
Bulgaria Mobile: „Софтуерът на SelMatic се
използва в магазинната мрежа на Германос и
Глобул, като системата покрива абсолютно
всички необходими функционалности за търговия в телекомуникационния бизнес. От
изключително значение за нас е оптималното
време за обработка от страна на екипа на
SelMatic на всички наши задания – както за
необходими софтуерни доработки, така и при
нужда от поддръжка. Служителите от отдел
поддръжка реагират бързо и адекватно при
всякакви ситуации, дори и в извън работно
време, което е важно, за да не се прекъсва
работният процес в нашите търговски обекти”.
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SelMatic Plusцялостно решение за строителните хипермаркети на
ОНЬОР ЕООД

Клиентът
ОНЬОР” ЕООД е основана през 1993.
Предметът на дейност е търговия на едро и
дребно с ВИК, ел.материали, строителни
продукти, бои, химикали и инструменти за
тяхното полагане, ръчни и ел.инструменти,
крепеж, обков, топлотехника. Днес фирмата
разполага в гр. Сливен с верига магазини за
2
строителни материали с база 11 000 м , от
2
които 2000 м закрита търговска площ.

Проблемът
Към момента на избор на цялостното
решение за управление на бизнеса от SelMatic в Оньор ползват друго ERP приложение. Недостатъците на стария им софтуер са
невъзможност да се извършват специфични
доработки за въвеждане на нови функционалности по задание на клиента; незадоволителна скорост на програмата; липса на
свързаност между отдалечените обекти.
SelMatic Plus покрива и трите критерия за
оценка, поради което е предпочетен като
софтуерно решение за обезпечаване на специфичната дейност на клиента – търговия на
едро и дребно със строителни материали, в
големи търговски обекти - хипермаркети.

Решение
При внедряването на SelMatic Plus са извършени редица доработки. Изработени и
интегрирани в решението са някои къстъм
управленски справки. Така например при
отчитане на данните от извършените продажби се извежда АВС анализа на реализираните артикули, като се определя кои 20%
от продаваните стоки формират 80% от оборота за периода. В справката се изобразява
процентното участие в оборота на всеки отделен артикул, същите са подредени във
възходящ ред. Използването на този анализ
оптимизира доставките на оборотните позиции, което е изключително важно при подобен тип бизнес, боравещ с огромна номенклатура. В помощ на снабдителите е и вградената в продукта функционалност за дефиниране на минимални, максимални и желани
количества на артикулите.
В Оньор използват и уеб базирани
справки, благодарение на което с помощта
на мобилни устройства служителите в рамки-
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те на хипермаркета постоянно следят наличностите и цените на артикулите, а също така
разполагат с актуална информация и за наличностите в останалите обекти на веригата.
За нуждите на клиента е внедрен и интерфейс на SelMatic Plus към счетоводния софтуер „Бизнес навигатор”, като така се осигурява интегрирано общо решение, както за
нуждите на търговския обект, така и за счетоводството на фирмата.

Ползи от решението
Посредством технологията за комбинирана онлайн и офлайн синхронизация на
SelMatic е осигурена свързаността на отдалечените обекти и е обезпечена непрекъсната работоспособност на системата независимо от интернет връзката. Това означава, че
продажбите в хипермаркета не се спират при
нарушена връзка със сървъра (както при използването на изцяло онлайн базирани решения), като същевременно при наличие на
интернет свързаност се извършва обмяна на
данни. Използва се централизирана база
данни, което способства вземането на навременни и точни бизнес решения.
Неограниченият брой ценови листи, поддържани от SelMatic Plus, наличието на възможности за промоции, комплекти от стоки,
работа с клиентски карти – изцяло отговарят
на нуждите на динамичното ценообразуване
на Оньор, включващо продажби и на едро и
на дребно от един и същи обект, използване
на преференциални условия.
Пример за реинженеринг на бизнес процесите при клиента е промяната в начина на
продажбата на крепежни елементи. Тъй като
се касае за дребни артикули с много ниска
единична цена, на щанда за продажбата им е
въведен кантар. Елементите се поставят в
плик, претеглят се и през системата на SelMatic се етикират с помощта на теглови баркод.
Друга илюстрация за подобрената организация на работата е използването на функционалността „статус на документа”. Служител от централния офис е в състояние да
създаде документ за доставка, а друг служител на място в склада може да го потвърди
като валидира броя на действително доставените артикули. Така значително се подоб-
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рява контрола върху отговорността на служителите по веригата.

Резултати
Внедряването на SelMatic Plus и безпроблемното функциониране на системата
водят до ефективна работа на всички звена,
минимизиране на допусканите грешки и загуби, включително и от злоупотреби. Контролът
над постъпващата информация, систематизирането й и възможността за обективен
анализ на всеки аспект от дейността гарантират вземането на навременни и правилни
управленски решения.
Високо е оценена гъвкавостта на софтуерното решение на SelMatic и неговата адаптивност към индивидуалните потребности на
бизнеса.

Демонстрирани възможности и
компетенции от страна на екипа
на Селматик ЕООД
Важен фактор за успеха на проекта по
внедряване на SelMatic Plus в структурата на
Оньор е изключително добрата експертиза на
консултантите на Селматик ЕООД за бизнес
процесите и спецификата на дейността при
търговия със строителни материали и бора-
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венето със значителен брой артикули и ценови листи, характерно за големи търговски
обекти. От значение е натрупаният богат
опит при други успешни внедрявания във
вериги от строителни хипермаркети като тези
на Unicemв София и на КРЕЗ в Пазарджик.

Мнение на клиента за функционирането на решението на SelMatic
Ваня Стоянова – управител на магазинната мрежа: „Избрахме решението на SelMatic, тъй като това е нов български продукт с
възможности за управление на бизнеса ни и
с осигурено обслужване и поддръжка. Важна
за нас е гъвкавостта на функционалността,
тъй като търговската ни дейност е специфична, а процесите динамични. Използването на
софтуерната система подобри отчетността,
намалиха се съществено възможностите за
грешки или злоупотреби от страна на персонала. В същото време служителите ни лесно
свикнаха да използват приложенията и ги
намират за удобни за работа. Обединяването
на информацията в единна база данни ни
осигури по-добра конкурентно способност”.
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