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Butiksdata- och kedjestyrningssystem för optimal drift
av företag inom sport , skor och mode/konfektion.

Hanterar svårigheter och tar vara på
möjligheter.
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Polygon Communications AB grundades 1992 som en
plattform för utveckling av Polygons första generation
butiks- och kedjestyrningssystem, specifikt framtagna
för sko-, sport- och mode/konfektionsbranschen.
Detta som ett resultat av den allt större efterfrågan på
ett system i grunden utvecklat för att hantera de
svårigheter och ta vara på de möjligheter som finns
inom dessa branscher.
För att systemet skulle kunna erbjuda bästa möjliga
stöd för så många användare som möjligt, skedde
utvecklingen i nära samarbete med olika aktörer

Inköp
W

Mässhantering
Artikelinfo från leverantör
Dokumentation av varor
för inköp

Urval

Urval av artiklar görs
på inköpsförslag
genom sortiment- och
leverantörsanalys
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1999 togs systemet över av Polygon Software AS som
sedan dess har vidareutvecklat detta till den nuvarande
versionen, PRS Polygon Retail Solutions.
De ursprungliga grundarna är fortfarande aktiva och
tillsammans majoritetsägare i Polygon Software AS.

Orderläggning
Beställning mot
leverantör till
centrallager eller
direktleverans
Fördelning till
resp. butik

R

Ny version utifrån senaste teknologi.
Nu lanseras ”Polygon Retail Solutions” (PRS) — en
helt ny version av systemet, uppbyggt på den senaste
teknologin.

Inleverans

Inleverans & kontroll
Märkning
Ev omfördelning
mellan butiker

PRS består av programvarorna, ”Head Office”, ”Local
Head Office”, ”Store Office” samt ”POS”.

Centrallagerhantering

T

Systemet har integration mot flera ledande ERP-lösningar på marknaden och anpassningar till ett antal
externa POS-applikationer.

Försäljning
Y

Effektiva stöd för optimal drift under
processens alla skeden.

Optimering

Enkel kassahantering
Effektiv uppföljning
Uttömmande
försäljningsstatistik

PRS ger butiker,
b ik kkedjor,
dj centrala
l h
huvudkontor
dk
och
h llokala huvudkontor kraftfulla verktyg för effektiv styrning
av sina verksamheter och processer på alla nivåer.

Lageroptimering
”Early warnings”
Kampanj
Rea

Systemet har bl. a. många funktioner som ger kedjan
och butiken frihet att själv utforma sina processer och
arbetssätt.
PRS hanterar kedjestyrning och har stöd för kedjor som
både har egna och externa butiker anslutna, har stöd
för franchising och kan integrera butiker med centrala
såväl som lokala huvudkontor.
Tack vare att PRS är modulärt uppbyggt, kan systemet
med fördel även användas av fristående butiker och
mindre kedjor samt även av företag verksamma i andra
branscher.
PRS ger dessutom en kedja stor valfrihet i förhållande
till driftsmodell alltifrån inköpssamarbete till effektiv
kedjestyrning. Kedjan kan under löpande drift ändra sin
driftmodell utan att systemet sätter begränsningar.
Andra fördelar är det effektiva stödet för varianthantering, säsongstyrning och hantering av modeartiklar.

PRS

POLYGON
RETAIL
SOLUTIONS

PRS ger organisationens olika befattningshavare ett
starkt stöd i mängder av situationer under processens
alla skeden.

Effektiviserar, förenklar och optimerar!

PRS Store Office (SO)

PRS hjälper användaren att…
att
• effektivisera sortiment och inköpsplanering
• effektivisera varubok och mässhantering
• effektivisera varubok och kompletteringsköp från
leverantör
• förenkla och effektivisera hanteringen av
leverantörsorder och leveranser
• optimera varuallokering och varuspridning
• optimera varuallokering och sortiment
• effektivt analysera och värdera inköp, försäljning
och sortiment
• förenkla och effektivisera försäljning i butik
• arbeta med lojalitetsprogram och kundklubb

PRS Head Office (HO)

PRS Local Head Office (LHO

PRS Store Office (SO)

PRS hanterar kedjestyrnig och har stöd för kedjor
som både har egna och externa butiker anslutna,
stöd för franchising och kan integrera butiker
med centrala såväl som lokala huvudkontor.

PRS programvaror.
PRS Head Office (HO) Med PRS Head Office får kedjan
ett styrningsverktyg för effektivisering av den dagliga
driften. Systemet möjliggör styrning av ett stort antal
butiker och butiksgrupperingar (kedja i kedjan). Från
planering av kollektion, uppbyggnad av varubok, genomföring av mässa och hantering av orderläggning på
mässa, till uppföljning av varumottagning och försäljning i butikerna. Varubok och mässhanteringen kan
också användas för planering, inköp och genomförande
av centrala kampanjer. Statistik och rapportmodul som
ger detaljerade och sammanställda rapporter. Central
transaktionsdatabas med möjlighet till insamling av
stora mängder försäljningsdata på butiksnivå baserad
på kvittoanalyser, m.m.
PRS Local Head Office (LHO) Här får butiksgrupperingen
ett avancerat styrningsverktyg för flera butiker. Kan användas av fristående eller kedjekopplade grupperingar.
Inköpsplanering, leverantörsorder, varumottagning,
lagerstyrning (valbart i vilken grad man önskar att göra
lagerstyrning), varuförflyttning, kundorder, fakturering,
kundreskontra, försäljningsuppföljning och kampanjstyrning. Möjlighet till val av driftsmodell. Inköpssamarbete,
gemensamt ägda butiker med stor grad av självstyrning
eller starkt styrda butiker. Grad av styrning av butikerna
kan även variera inom en butiksgruppering.

Programvarorna är föredömligt översiktliga, går snabbt
att lära sig och är lätta att använda.

PRS Store Office (SO) I PRS Store Office får butiken ett
avancerat styrningsverktyg. Kan användas av fristående
eller kedjeknutna butiker. Inköpsplanering, leverantörsorder, varumottagning, lagerstyrning (valbart i vilken
grad man önskar att göra lagerstyrning), kundorder,
fakturering, kundreskontra, försäljningsuppföljning och
kampanjstyrning.
PRS POS (POS) En innovativ, modern och flexibel
kassaapplikation som är lätt att lära, översiktlig,
intuitiv och mycket praktisk. Ergonomin är väl
genomtänkt med rätt tangent/funktion på rätt
plats. POS erbjuder föredömliga säkerhetslösningar.
Kan användas med traditionellt tangentbord eller
med touchskärm.
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FUNKTIONSEXEMPEL
Inköp
•

Flerbutikshantering
ntering

•

•

•

Produktkatalog med Bilder &
Skisser

Automatisk påfyllnad/beställAutomat
ningspunkter
i

Korrigering och makulering av
kvitto

•

Centrallager & Plock

•

Hantering av undanlagd vara

•

Inköp & Orderhantering

•

Inventeringar

•

•

Sortimentstyrning & Planering

•

Prisändringar

Orsakshantering av retur/reklamation

•

Hantering av sortimentpackar

•

Kampanjhantering

•

Analyser, Rapporter & Historik

•

Inköpsplanering

•

Inköpsorder

•

Leveransbevakning

•

Mässinköpsfunktion

Lager

Kundklubb

Försäljning
•

Flerbutikshantering
hantering

•

Integrerad kontokortshantering

•

PinPad för EMV

•

Hantering av klubb/bonuskort

•

Flerbutikshantering
Flerbutikshantering

•

Hantering av bonussystem

•

Hantering av medlemmar i
hushåll

•

Medlemsaktiviteter

•

Flerbutikshantering
ntering

•

E-presen
E-presentkort

•

Kampanjuppföljning

•

Internorder & Leveranser

•

Ändring av kvitto på skärm

•

Selektering & Utskick

•

Fördelning & Allokering

•

Rabattfunktioner

•

Rapporter & Analyser

•

Lagerhantering

•

Obegränsat antal betalningssätt

•

Etiketter & Märkning

ETT AXPLOCK BLAND POLYGONS KUNDER
•

Jarméus Skor

•

7-Eleven

•

Time-Butikerna

•

Johanssons Skor

•

Expert Stormarknader

•

Anton Sport

•

SkoDej

•

Nära Dej

•

Barnas Hus

•

Skohornet

•

Preem

•

Gant

•

Sko Rönne

•

Pressbyrån

•

Sport 1
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Polygon Communications AB
Måttbandsvägen 12
18766 Täby

Polygon Software AS
Fredrik Selmers Vei 2
0663 Oslo

Telefon +46 (0)8 851913
Telefax +46 (0)8 8590 49
info@polygon.se
www.polygon.se

www.polygonsoftware.no
info@polygonsoftware.no

