
V Mobile
Soluţia de gestiune a vendingului

de băuturi calde şi dulciuri

Business-ul dumneavoastră de operator de vending creşte pe zi ce trece!
Clienţii vă cer să instalaţi noi şi noi automate pentru cafea şi dulciuri în locaţii
care până de curând nu erau de luat în seamă. Vindeţi mii de porţii pe zi.
Piaţa se dezvoltă, iar încasările cresc.
Mmm... sună bine!
Cu toate acestea, inventarul spune că
lipsesc cantităţi de materii prime,

fillerii declară consumuri mari care
nu se regăsesc în automate,
factura de combustibil are o
valoare nejustificat de mare,
câteva locaţii nu produc din lipsa
pieselor de schimb,
iar câţiva clienti importanţi doresc
renegocierea preţurilor deoarece
au primit oferte mai bune.
Totuşi, ceva nu se leagă. Situaţia luată la bani mărunţi nu e aşa de bună cum ar
trebui. Iar dacă mai continuă tot aşa, nu merge spre bine...

V M  o b i l e  este soluţia noastră pentru vending destinată controlului
şi eficientizării activităţii operatorilor de vending.
Născută din necesităţile pieţii româneşti, V M  o b i l e acoperă o arie
largă de nevoi, precum vendingul băuturilor calde, dulciurilor, sucurilor, etc.
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Cu  V M  o b i l e :

– realizaţi un control de gestiune ca la carte,
– gestionaţi parcursul fiecărui produs, de la sosirea în depozit până la facturare,
– sunteţi sigur de corectitudinea preţurilor de vânzare,
– verificaţi în orice moment activităţile desfăşurate de oamenii din teritoriu,
– cunoaşteţi în timp real starea tehnică a parcului de automate,
– facturaţi automat,
– beneficiaţi de un sistem complex de raportare privind eficienţa pe automat, pe
client, consumul de ingrediente, costurile de exploatare, amortizările,
– aveţi la dispoziţie o serie de scenarii de simulare de tipul ”What If?”
– aveţi la dispoziţie “vitezometrul” afacerii dumneavoastră

V M  o b i l e este organizată ierarhic, având următoarele componente:

● Aplicaţia mobilă V M  o b i l e
Se instalează pe dispozitivele mobile ale filleri-lor. Rolul acestei componente
este de a ghida fillerul în activităţile curente, prin prezentarea routingului de
locaţii şi activităţi specifice – aprovizionare, auditare, încasare. Sunt
înregistrate momentele de început ale fiecărei activităţi. La finalul unei
activităţi, fillerul primeşte un raport cu contoarele înregistrate, cantităţile de
materii prime încărcate, încasările colectate - exact aşa cum acestea reies din
auditarea automatului. (*)
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(*) Vă recomandăm conectarea dispozitivelor mobile de achiziţie date cu
automatul de vending prin intermediul unei interfeţe seriale de achiziţie a
datelor de audit, special proiectată pentru V M o b i l e . Interfaţa
serială este instalată la ieşirea magistralei de date a automatului de vending.
Utilizarea sa garantează acurateţea datelor de audit achiziţionate de filler.
De asemenea, prin conectarea la un modem GPRS, interfaţa serială poate fi
configurată să sincronizeze auditul prin telemetrie.

Implementarea interfeţelor seriale de achiziţie automată a datelor de audit nu
este obligatorie pentru funcţionarea soluţiei. Dacă organizarea business-ului
dumneavoastră presupune efectuarea înregistrării auditului la intervale de cel
puţin o săptămână, se justifică înregistrarea manuală a datelor de către filler
în dispozitivul mobil Pocket PC, prin accesul la statisticile de vânzare.

● Serverul de sincronizare
Funcţionează pe un calculator aflat la sediul clientului conectat sau nu la
internet, după cum doriţi să implementaţi sincronizarea din teren sau nu.
Rolul acestei componente este de a asigura transferul datelor între
dispozitivele mobile de achiziţie şi control şi baza de date centrală
V M  o b i l e

● Aplicaţia ERP  / CRM  Socrate Open –
Este sistemul informatic cu rol de centralizator 
la care V M  o b i l e adaugă 
funcţionalitatea specifică 
de gestiune a vendingului. 
În situaţia în care aţi implementat deja 
o soluţie ERP, V M  o b i l e permite 
interfaţarea datelor de vending 
cu soluţia dumneavoastră.

Nu dăm la o parte nimic, dacă merge bine. Vă oferim numai ceea ce aveţi nevoie.
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