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Trade Control System – як єдиний комплекс

Base2Base пропонує рішення для кожної ділянки вашого 

бізнесу. Це ефективні та надсучасні програмно-апаратні 

засоби, реалізовані з використанням багаторічного 

досвіду.  

Trade Control System автоматизує робочі місця продавця, 

касира, бухгалтера, аналітика, маркетолога та інших. 

Перелік продуктів, які включені в це рішення, можна 

побачити на наступній сторінці.



Структура Trade Control System

Trade Control System складається з наступних продуктів:

1 Робоче місце касира та продавця Shopdesk

Дозволяє швидко та якісно обслуговувати покупців, контролювати продавців, працювати 

автономно за відсутності зв’язку. А також: робити переоблік, замовлення та прибуткування 

товару. 

2 CRM система Trade Control Center

Розвинена та ефективна програма лояльності покупців (бали, бонуси, маркетингові акції та 

інструменти), висока продуктивність (мільйони учасників), інструменти аналізу та звітності.

3 Система обліку Trade Control Utility

Облік товарів, грошей, боргів, автоматичне замовлення товарів постачальнику. Підтримка 

необмеженої кількості складів, крамниць, та торгових точок. Конструктор звітів.

4 Моніторинг продажів в реальному часі Sales Dashboard

Мапа з торговими точками, на якій в реальному часі відстежуються продажі, маркетингові 

акції, кількість учасників програми лояльності, середній чек. 



Shopdesk – робоче місце продавця

Він просто кращий. Пройшов безліч тендерів та конкурсів. І переміг. 

Еталон надійності, безпеки та зручності.

Окрім того має декілька унікальних технологій, які роблять його незамінним. 

Підтримує:  

- Будь-які ваги; 

- Будь-які фіскальні реєстратори;

- Будь-які сканери штрих-кодів;

- Мобільне інтернет-з’єднання (працює навіть за його відсутності);

- Абсолютно невибагливий до потужності центрального процесора;

- Розподілення прав касира та адміністратора;

- Чітко контролює регламентні операції по відкриттю-закриттю каси;

- Ідентифікує покупців як за карткою, так і за номером телефону (можлива дворівнева аутентифікація через СМС).

- Програму лояльності (маркетингові акції, подарунки, знижки, нарахування балів та розрахунки бонусами);

- Одночасну роботу декількох продавців;

- І ще безліч різних речей, про які не дозволяє сказати обсяг презентації. Детальніше про Shopdesk…

-

http://andriy.co/ShopDesk-Roboche_mistse_kasyra.aspx?lang=2


CRM система Trade Control Center

Створює бажання придбати продукцію саме у Вас. Надає безліч інструментів та засобів, які дозволяють 

сформувати позитивний імідж компанії, та суттєво підняти рівень купівель продукції. 

Бали нараховуються за кожну купівлю, а потім, раз на місяць конвертуються в бонуси через 

прогресивну систему правил. «Більше купуєш - більший коефіцієнт нарахування бонусів». 

Нараховані бонуси можуть бути використані для розрахунків під час купівлі за бажанням покупця.

Для додаткового заохочення покупця використовуються маркетингові інструменти. Маркетинговий 

інструмент вміщує набір умов, за виконання яких покупець отримує певну винагороду. Такою 

винагородою може бути супутній товар (приправи, макарони, кетчупи тощо), додаткові бали або 

відсоткові знижки (зазвичай для гуртових покупців).

Маркетингова акція – це комплекс заходів на певних торгових точках на певний час з метою 

заохочення покупців. Маркетингова акція може включати певний перелік маркетингових інструментів, 

щоб покупці могли отримувати додаткову винагороду.

SMS розсилки є потужним засобом зворотнього зв’язку із покупцем. Розсилки варто проводити після 

нарахування бонусів, перед маркетинговою акцією або перед закінченням терміну дії невикористаних 

бонусів, що також заохочує покупця відвідати крамницю та зробити нову купівлю.

Детальніше про TCC…

http://andriy.co/Trade_Control_Center_Rukovodstvo_polzovatelya.aspx


Система обліку Trade Control Utility

Бек-офіс. 

Здійснює облік товарів, фінансів та боргів. Основні можливості:

- Підтримує необмежену кількість складів, торгових точок, кас та банківських рахунків;

- Розподілення прав користувачів;

- Облік товару по партіях, автоматичний за принципом FIFO, та ручний за потреби. 

Середньозважені ціни розраховуються автоматично;

- Можливості гнучкого ціноутворення;

- Відстеження товарних залишків з автоматичним замовленням постачальнику;

- Маршрути , маршрутні листи, контроль розвозки;

- Підтримка мобільних пристроїв для торгових представників;

- Розвинена система звітності. Конструктор звітів для створення власних звітів;

- Робота через інтернет.

Детальніше про TCU…

Примітка: Облікова система може бути легко замінена на вимогу замовника. 

http://andriy.co/Tovary_Tsiny_Oblik.aspx?lang=2


Продажі в реальному часі - Sales Dashboard

Маємо мапу України, на яку накладено торгові точки. Бачимо, як надходять 

кошти, коли здійснюються продажі. 

Зручно відтворювати на великій плазмі на стіні в кабінеті начальства.

- Надходження в реальному часі;

- Торгові точки підсвічуються, в момент здійснення продажу;

- Непрацюючі точки темніють;

- Сума надходжень корелює з розміром діаграми для кожного регіону;

- Динаміка середнього чека;

- Можливість роботи з попередніми періодами часу;

- Зміна масштабу.



Обладнання

Багаторічний досвід дозволяє нам пропонувати найкраще:

- Ваги, які зчитують покази в реальному часі;

- Промислові комп’ютерні моноблоки без активного охолодження. Не накопичують пил, герметичні та 

наднадійні;

- Зручна компактна клавіатура;

- Надійні реєстратори розрахункових операцій;

- Все обладнання монтується на міцну, легку та компактну раму, яка є авторською розробкою, та дозволяє 

використовувати обладнання різних типів та виробників;

Тип обладнання та вміст комплектів узгоджується з замовником.



Контактуйте з нами.

Компанія Base2Base із задоволенням надасть вичерпну інформацію з будь-якого 

профільного питання.

Наші контакти: 

ТОВ «БЕЙСТУБЕЙС»

м.Київ, пр-кт Правди, 31-А

тел.:(044) 225-24-05 (Багатоканальний)

моб.:(093) 225-24-05 (Life)

моб.:(068) 225-24-05 (Kyivstar)

моб.:(050) 225-24-05 (MTC)

support@base2base.com.ua

mailto:support@base2base.com.ua

