Διαχείριση πόντων & επιβράβευσης πελατών
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης πόντων και επιβράβευσης
πελατών (loyalty card). Η νέα διαχείριση (module) ενσωματώνει χαρακτηριστικά όπως:




Υπολογισμός πόντων βάση αξίας παραστατικού ή/και αγοράς συγκεκριμένων
ειδών.
Εξαργύρωση πόντων είτε με έκπτωση είτε με δώρα.
Εύκολη παραμετροποίηση που καλύπτει πολλά διαφορετικά σενάρια.

Αναλυτικότερα:
Στα σταθερά στοιχεία των πελατών προστέθηκαν πεδία που σχετίζονται με τους πόντους,
όπως το αν είναι ενεργή ή όχι η διαχείριση στον συγκεκριμένο πελάτη, καθώς και τα
αθροιστικά στοιχεία κερδισμένων και εξαργυρωμένων πόντων (εκ μεταφοράς, χρήσης και
υπόλοιπο). Η αξία εξαργύρωσης είναι στατιστική και αφορά το άθροισμα είτε των εκπτώσεων
είτε της αξίας των δώρων που έχουν δοθεί.

Και στα σταθερά στοιχεία των ειδών προστέθηκαν πεδία που σχετίζονται με τους πόντους,
όπως το αν είναι ενεργή ή όχι η διαχείριση στον συγκεκριμένο είδος και αυτό (αποκλειστικά ή
επιπλέον) προσφέρει πόντους στους πελάτες, καθώς και ο συντελεστής των πόντων που
κερδίζονται ανά ποσότητα πώλησης. Τα πεδία αυτά παίζουν ρόλο στις περιπτώσεις που ο
υπολογισμός των πόντων γίνεται είτε βάση ειδών είτε βάση ειδών και αξίας παραστατικού (βλ.
Παράμετροι).
Στον σχεδιασμό των κινήσεων πελατών προστέθηκε το Flag 36 - Ενημερώνει πόντους, που θα
πρέπει να ενεργοποιηθεί σε όλες τις κινήσεις που ανήκουν σε παραστατικά στα οποία θέλουμε
να υπολογίζονται και να εξαργυρώνονται πόντοι.
Στο μενού Πωλήσεις – Πίνακες έχει προστεθεί η ενότητα «Διαχείριση πόντων» με τις εξής
επιλογές:

Παράμετροι
Υπολογισμός πόντων: Καθορίζει τον τρόπο που θα υπολογίζονται οι πόντοι που κερδίζονται
σε κάθε παραστατικό και μπορεί να είναι είτε «Βάση ειδών» είτε «Βάση αξίας» είτε και τα δύο.

Όταν ο υπολογισμός είναι «Βάση ειδών» τότε λαμβάνονται υπόψη μόνο τα είδη που έχουν
«Ενεργή» διαχείριση πόντων (στα στοιχεία τους) και οι πόντοι που προσφέρουν είναι:
Ποσότητα πώλησης επί Συντελεστής πόντων.
Όταν ο υπολογισμός είναι «Βάση αξίας» τότε λαμβάνεται υπόψη το πληρωτέο του
παραστατικού και αν καθοριστεί υπολογισμός «Βάση συντελεστή» οι πόντοι που κερδίζονται
είναι: Πληρωτέο επί Συντελεστής (αξίας σε πόντους), ενώ αν καθοριστεί υπολογισμός «Βάση
κλίμακας» τότε οι πόντοι προκύπτουν από την εφαρμογή της «Κλίμακας αξιών
παραστατικού».
Όταν ο υπολογισμός είναι «Βάση ειδών και αξίας» τότε εφαρμόζονται και οι δύο τρόποι
αθροιστικά.
Εξαργύρωση πόντων: Καθορίζει τον τρόπο που θα εξαργυρώνονται οι κερδισμένοι πόντοι σε
κάποιο παραστατικό και μπορεί να είναι είτε «Με έκπτωση» είτε «Με δώρο». Η επιλογή
«Εξαργύρωση στο επόμενο παραστατικό» ρυθμίζει το αν στην εξαργύρωση θα συμμετέχουν
και οι κερδισμένοι πόντοι από το τρέχον παραστατικό.
Όταν η εξαργύρωση γίνεται «Με έκπτωση» τότε το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη
μετατρέπεται σε έκπτωση που εφαρμόζεται στο σύνολο του παραστατικού. Αν καθοριστεί
εξαργύρωση «Βάση συντελεστή» τότε η έκπτωση είναι: Υπόλοιπο πόντων του πελάτη επί
Συντελεστής εξαργύρωσης, ενώ αν καθοριστεί «Βάση κλίμακας» τότε η έκπτωση προκύπτει
από την εφαρμογή της «Κλίμακας εξαργύρωσης πόντων».
Η επιλογή «Εξαργύρωση σε παραστατικό μικρότερης αξίας» ρυθμίζει τον αν θα επιτρέπεται η
εξαργύρωση σε παραστατικά που η αξία τους είναι μικρότερη από την έκπτωση που προκύπτει
(οπότε η παραπάνω έκπτωση «χάνεται» για τον πελάτη).
Όταν η εξαργύρωση γίνεται «Με δώρο» τότε το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη
μετατρέπεται σε δώρο (ή δώρα), δηλαδή είδη που προστίθενται στο παραστατικό με έκπτωση
100%. Η επιλογή των ειδών – δώρων γίνεται σε ειδική οθόνη κατά την καταχώριση του
παραστατικού και από την λίστα των προκαθορισμένων «Ειδών εξαργύρωσης πόντων».

Κλίμακα αξιών παραστατικού
Εδώ καθορίζεται η κλίμακα μετατροπής του πληρωτέου ενός παραστατικού σε κερδισμένους
πόντους για τον πελάτη και χρησιμοποιείται από την εφαρμογή όταν είναι ενεργοποιημένη η
σχετική παράμετρος υπολογισμού πόντων.

Κλίμακα εξαργύρωσης πόντων
Εδώ καθορίζεται η κλίμακα μετατροπής του υπολοίπου των πόντων ενός πελάτη σε αξία
έκπτωσης και χρησιμοποιείται από την εφαρμογή όταν είναι ενεργοποιημένη η σχετική
παράμετρος εξαργύρωσης πόντων.

Είδη εξαργύρωσης πόντων
Εδώ καθορίζονται τα είδη που μπορούν να επιλεχθούν ως δώρα κατά την εξαργύρωση
πόντων. Σε κάθε είδος δηλώνουμε την ποσότητα με την οποία θα προστεθεί στο παραστατικό,
καθώς και τους πόντους που εξαργυρώνει.

Κατάσταση πόντων
Εκτύπωση που αποτυπώνει τα στοιχεία των κερδισμένων / εξαργυρωμένων πόντων για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε κατά ημέρα είτε κατά πελάτη.

Παραστατικά Λιανικής
Κατά την καταχώρηση παραστατικών λιανικής έχουν προστεθεί ενδείξεις σχετικά με τους
πόντους του πελάτη και του παραστατικού καθώς και η έμμεση εργασία «Εξαργύρωση
πόντων» [Ctrl+F2], η οποία ενεργοποιεί (ή ακυρώνει) την εξαργύρωση των πόντων του
πελάτη.
Όταν η εξαργύρωση των πόντων του πελάτη είναι «Με δώρο» τότε η επιλογή του δώρου
γίνεται αφού δοθεί από τον χρήστη καταχώρηση του παραστατικού και σε ειδική φόρμα που
ανοίγει αυτόματα. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την επιλογή του και κλείσει την φόρμα τότε η

εφαρμογή θα προσθέσει τα είδη στις γραμμές του παραστατικού (με την σχετική ποσότητα και
100% έκπτωση) και θα ολοκληρώσει την καταχώρηση του παραστατικού.

Κατά την μεταβολή και προβολή των παραστατικών έχει προστεθεί η έμμεση εργασία
«Στοιχεία πόντων» [Ctrl+F8], η οποία εμφανίζει την οθόνη με τις σχετικές πληροφορίες.
Τέλος, κατά τον σχεδιασμό των φορμών εκτύπωσης των παραστατικών είναι διαθέσιμα τα
πεδία που σχετίζονται με τους πόντους, όπως: Προηγούμενο υπόλοιπο πόντων, Κερδισμένοι
πόντοι, Εξαργυρωμένοι πόντοι, Νέο υπόλοιπο πόντων.

