BATISTA10 SERVEIS A EMPRESES

ESQUEMA DE VENDES FRONT RETAIL

Tot i que Front Retail és un programari extremament fàcil d'utilitzar, el més
complicat molts cops és saber quina opció del programa utilitzar en cas d'una
venda que s'aparta del estandart normal, o sigui passar articles i cobrar. Hem
realitzat un esquema que intenta resumir tot el procediment de vendes en Front
Retail:

Client vol Productes:
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Es l'acció típica d'inici en qualsevol procés de venda. Simplement passaríem els
productes a la pantalla de venda, ja sigui per un lector de codi de barres o
seleccionant-los en la pantalla de venda.

Tenim estoc? (RESERVA)
Es la següent pregunta que ens hem de fer. En el cas d'un auto-servei,
aquesta pregunta ens la realitzarà el propi client.
Per comprovar la disponibilitat d'estoc, li donarem al botó «Stock» i ens
apareixerà un llistat amb tots els articles i des d'on en podrem seleccionar un
article i ens apareixerà una pantalla amb tota la disponibilitat d'estoc dels
diferents magatzems que tinguem. Una alternativa a això és marcar el producte
per la pantalla de venda i donar-li al botó «Stock», no ens apareixerà la llista, sinó
simplement ja ens donarà l'estoc de l'últim article que hi hagi a la llista de venda.
Si nosaltres mentalment ja sabem si hi ha estoc o no, ens contestem mentalment
la pregunta.
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No tenim estoc i el client vol producte.
En aquest cas haurem de fer una reserva de producte. En el cas de tenir
ICGManager, aquesta reserva es visualitzarà com si fos una comanda de venda.
Per fer una reserva, simplement marcarem els productes que volem
reservar o inclús els que volem reservar i vendre alhora, i li donem al
botó reserves. Un cop fet això, si la venda no està assignada a cap
client ens apareixerà el llistat de clients per poder elegir el client que fa la reserva.
Si no existeix el client el podem crear amb el botó ràpid. Atenció: No es pot fer
una reserva sense assignar un client a la venda.

Un cop assignat el client a la reserva ja ens apareixerà la pantalla per a poder
realitzar la reserva dels articles. En la part superior hi hauran els articles que hem
passat a la venda i a la part inferior sortirien les reserves fetes per aquell client. Per
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reservar articles ho farem passant-los de la part superior de la pantalla a la part
inferior amb els botons «Demanar» o «Demanar tot».

Hem de tenir en compte que tots els productes que no reservem, al sortir de la
pantalla de venda, quedaran disponibles per a fer la venda d'aquests o qualsevol
altra operació que s'escaigui en ells.
Al reservar els productes ens mostrarà la informació d'aquesta reserva, i inclús hi
podrem afegir entregues a compte, dates previstes d'entrega, formes de
pagament previstes, despeses de cancel·lació, etc...

Per finalitzar la reserva li donarem al botó sortir, o en el seu defecte podrem
imprimir un document de reserva per al client.
Per recuperar una reserva, farem el procediment invers. Li donarem als botons
«Facturar» o «Facturar tot», aconseguint així que les línies de la reserva passin a la
part superior de la pantalla, i al sortir quedin disponibles en la pantalla principal
per a poder operar amb elles. Hem tornat a l'inici del procés.
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Tenim els productes en estoc, però el client no s'endú els productes
En aquest cas ens hem de preguntar si aquests productes els passarà a recollir el
mateix dia (vaig a comprar al costat i ara torno, a la tarda ho recolliré, etc.) o els
hem de guardar més temps del que tardarem a fer un tancament de caixa.
No els recull abans del tancament o no ho tenim clar.
En aquesta situació el millor que es pot fer és fer una reserva de la venda tal i com
hem fet al punt anterior. Si tenim el programa configurat adientment, i intentéssim
vendre els productes reservats, el programa ens avisaria d'aquesta situació.
Es recull el producte dins del tancament diari (Venda en espera)
En aquesta situació la opció més ràpida i còmoda tant per venedors com per
clients, és deixar la venda en espera. Les vendes en espera també poden servir
per apartar una venda un petit instant, com per exemple per atendre un altre
client, sense perdre les línies de venda entrades. Hem de tenir clar que les vendes
en espera no tenen afectació en l'estoc, o sigui que per fer una reserva de
material, aquest es convenient apartar-lo físicament de la venda, ja que
informàticament continua estant disponible per a la venda. També hem de tenir
molt clar que Front Retail, no ens deixarà fer un tancament de caixa si hi han
vendes en espera. En aquesta situació s'hauria de passar la venda en espera a
reserva o retornar el material físic disponible per a la venda i anul·lar les línies de
venda. Per deixar una venda en espera ho podem fer de dos mètodes.
Podem fer un clic al botó «Venda en espera» i automàticament les línies
de la venda, desapareixeran de la pantalla, i si així ho tenim configurat,
retornarem a la pantalla de venedors.
Per recuperar la venda, simplement anirem al botó «Recuperar Venda», i
ens apareixerà un llistat a la part esquerra de la pantalla amb totes les
vendes en espera i a la part dreta de la pantalla el detall de les línies de
la venda. En un principi només és visualitzen les vendes del propi venedor, però si
volem recuperar la venda d'un altre venedor li donarem al botó «Tots els
Venedors». Per recuperar la venda simplement la seleccionem del llistat de la part
esquerra i li donem a «Acceptar». Al sortir quedaran les línies de la venda en la
pantalla principal, on les podrem modificar i/o operar d'una altra forma. Hem
tornat al principi.
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Un altre mètode per deixar una venda en espera és canviar de venedor
sense esborrar les línies de venda. Aquestes automàticament és desaran
com una venda en espera, que recuperarem automàticament al tornar
a entrar al venedor que ha deixat la venda en espera. Senzill no?

El client retornarà els articles ? (Préstecs)
Aquesta situació només és donarà en algun tipus concret de comerços,
normalment en botigues de roba i de moda en general. Es molt habitual en
botigues de barri o de pobles, deixar el producte de roba al client per que s'ho
emprovi a casa seva

Tipus de document
Fins ara hem vist totes les opcions que fan referència a les possibilitats de venda
del producte, que en cap cas incloïen el pagament. A partir d'aquest moment
entrem en l'apartat de totalització de la venda.

Un cop tinguem les línies de venda disponibles per a la seva totalització, haurem
d'elegir el tipus de document a generar, i un cop elegit el document, ens
apareixerà la pantalla de totalització de la venda.
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