
ACCES INSTANT, 
DE PE SMARTPHONE 
SAU TABLETA
Aplicația iti garanteaza accesul 

la cifrele-cheie ale afacerii, in 

timp real, prin intermediul 

smartphone-ului sau a tabletei.

CIFRELE-CHEIE PENTRU
TOATE PUNCTELE 
DE LUCRU
Analiza performantei vanzarilor 

se face atat la nivelul intregii 

companii, cat si pentru fiecare 

punct de lucru sau pentru fie-

care produs. Se pot face si com-

paratii intre punctele de lucru 

sau operatori.

TENDINTE, ESTIMARI SI 
EXTRAPOLARI

Estimarile se fac pe baza 

datelor colectate. Tendintele si 

vanzarile aproximate sunt 

prezentate pentru fiecare 

punct de lucru.

Liderul de piata in tehnologia POS.
Peste 200.000 de sisteme instalate la nivel mondial.

Toata afacerea, in buzunarul meu



Specialistul tau comercial Vectron:

FUNCTII

SPRIJIN DECIZIONAL 

DESCARCAREA APLICATIEIVanzarile zilnice la nivelul 
intregii companii si pentru 
fiecare punct de lucru

Numarul clientilor anteriori

Numarul si performanta 
operatorilor

Tendinte, estimari si extrapolari

Evolutia vanzarilor din ora in ora Evolutia vanzarilor din ora in ora 
(diagrama), comparata cu 
saptamana precedenta

Vizualizarea, in timp real, a 
comenzilor deschise si 
neincasate, din sala si terasa

Lista magazinelor: lista cu toate Lista magazinelor: lista cu toate 
punctele de lucru si cifre-cheie, 
tendintele curente si o estimare 
a vanzarilor zilnice 

Accesul la date anterioare, cu 
optiuni variate de filtrare a 
acestora

Lista punctelor de lucru poate fi Lista punctelor de lucru poate fi 
filtrata

Top 10 al vanzarilor pe produse 
dupa cifra de afaceri, calcul si 
pondere din vanzarile totale

Lista de vizionari definita pentru 
utilizatori pentru 10 produse

Repartizare pe top 5/ top 6-10/ Repartizare pe top 5/ top 6-10/ 
repaus a vanzarilor pe produse

Aplicatia faciliteaza verificarea 
online, in timp real, a celor mai 
importante date ale afacerii, 
compararea cu date anterioare, 
facand posibila astfel luarea de 
decizii rapide pentru a preveni o 
evolutie nedorita.

Aplicatia myVectron este 
disponibila pe smartphone si 
tableta, care ruleaza pe sisteme 
de operare IOS și Android. Se 
poate descarca aplicatia in mod 
gratuit din App Store sau 
Google Play si testa in modul 
demo.demo.

Utilizarea live a aplicatiei este 

posibila prin contactarea unui 

partener comercial specializat 

Vectron sau suna-ne la numarul 

de telefon 0743.107.713

Timisoara

Calea Circumvalatiunii nr. 2, 

cladirea Incuboxx, etaj 1

Telefon: +40 743 107 713

Touch Vectron 

Bucuresti

B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, 

cladirea Feper, etaj 5, sector 2

Telefon: +40 728 269 515

Business Software Integrator 

Un plus pe langa perioadele 
predefinite, aplicatia permite 
afisarea selectiva a datelor pentru o 
zi/ o saptamana/ o luna sau un an 
selectat/a.

Grafic de tip bare pentru top 5 
produse

Diferenta de vanzari intre 
produsele top 1 și top 5

Cel mai bine vandut produs 
pentru fiecare punct de lucru

Diagrame aditionale detaliate


