Automação Comercial OKI Brasil

Soluções completas e integradas que apoiam
o crescimento de sua empresa

Sobre a OKI Brasil
A OKI Brasil é a empresa de automação bancária, automação comercial e
serviços de TI do grupo japonês OKI na América Latina e Europa.
Fruto da parceria entre o grupo OKI e a Itautec, representa a união entre
quem tem a mais avançada tecnologia em automação no mundo com
quem mais entende do mercado brasileiro.
A OKI Brasil alia o domínio de modernas práticas de manufatura e de
avançadas tecnologias em dispositivos que utilizam mecânica de precisão.
O objetivo é oferecer aos clientes produtos de qualidade superior e com
custos competitivos. Com grande expertise local e extensa rede de serviços,
com mais de 2 mil profissionais técnicos, atua em mais de 5.000 municípios no
Brasil e tem operações em Portugal, Espanha, México, Argentina e Paraguai.
É líder tecnológica em automação comercial, com presença relevante nos
maiores players dos segmentos magazines, supermercados, drogarias e
varejo de eletroeletrônicos.
Nossas soluções oferecem alto grau de produtividade, agilidade e segurança nos processos de nossos clientes e contribuem
para a realização de seus objetivos e para o crescimento de seus negócios. Assim, seguimos a nossa vocação: usar a
tecnologia para melhorar os resultados dos clientes e a vida das pessoas.

Suíte de Automação Comercial
A Suíte de Automação Comercial da OKI Brasil é uma
solução de software completa e consolidada para automação
de vendas do varejo. A solução apoia a sua empresa na
gestão operacional e estratégica de vendas e funciona como
um importante aliado na implantação e acompanhamento,
visando a governança corporativa.

Controle e Monitoramento

As atualizações constantes (tecnológicas, de negócios e
fiscais) asseguram a aderência permanente às mudanças
legais em todo território nacional e apoiam o crescimento
de sua empresa em um mercado altamente competitivo.
A solução suporta diversas plataformas de hardware e
atende a diversos perfis de verticais de varejo, tais como
supermercados, drogarias, magazines, atacarejos, materiais
de construção, eletroeletrônicos, entre outros.

Gestão de pagamentos com conciliação eletrônica

Além disso, está integrada com os principais sistemas de
ERP do mercado.
Gestão operacional e estratégica de redes e lojas
Integra a área de vendas, possibilitando a coordenação
e o sucesso das operações e oferece informações
gerenciais e de desempenho em tempo real.
A solução também oferece ferramentas para programas
de fidelização, gestão de promoções, controle de
conveniados e cooperados, entre outros, permitindo um
relacionamento diferenciado com a sua base de clientes.

Executa o monitoramento pró-ativo de processos,
sistemas e equipamentos: terminais de consulta de
preços, impressoras fiscais, pin-pads, rede de terminais
de vendas, totens de autoatendimento, balanças,
servidores e periféricos.
Gerencia todo o processo de transferência eletrônica
de fundos entre o estabelecimento e as instituições
financeiras, suportando cartões de crédito, débito,
recarga e vários outros serviços. É um sistemas de alta
disponibilidade e de missão crítica com performance para
suportar mais de 1 milhão de transações por dia.
Um grande destaque é o módulo de conciliação eletrônica,
que aponta divergências nos pagamentos pelas
administradoras de forma automática, informando taxas,
antecipações e ajustes.
Gestão automatizada de numerário na tesouraria
Esta solução permite ganhos operacionais importantes na
gestão de numerário através de integração com sistemas
de gestão de frente de loja e financeiro, proporcionando o
conhecimento total da entrada em espécie do seu negócio
e a eliminação das diferenças financeiras. Utilizando a
mais nova tecnologia em cofres recicladores, esta solução
oferece alta segurança, agilidade e grande autonomia.

gestão completa da operação de vendas
Mesmo sistema em diversos tipos de PDVs
A Suíte pode ser utilizada tanto em terminais de ponto de
venda tradicionais, como em novos modelos, tais como
terminais de autosserviço e terminais móveis (tablets e
smartphones).

A OKI Brasil comercializa a solução completa de etiquetas
eletrônicas (sistema de gestão de etiquetas, equipamentos,
serviços de implantação e suporte da solução).
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A Suíte está integrada ao sistema de gestão de etiquetas
eletrônicas ESL(*) o que permite a atualização automática
de preços nas etiquetas e nos PDVs simultaneamente,
além de ser uma excelente ferramenta de marketing e
comunicação.
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Todos os terminais contam com interface padronizada
e desfrutam da mesma configuração centralizada, que
garante gestão de promoções, preços entre outros.

Integração com o sistema de gestão de
etiquetas eletrônicas (ESL)
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Controle de acesso biométrico

Painéis gerenciais

A Suíte está integrada a um sistema (*) de cadastro e
reconhecimento biométrico por impressões digitais de
última geração, o que traz maior segurança no acesso de
funcionários e clientes (para crédito, por exemplo).

A Suíte conta com cockpits gerenciais (*) altamente
intuitivos e com diversas visões que permitem análises
on-line de informações fundamentais para gestão
estratégica e operacional.
Os executivos têm acesso à informação na hora, local e
formato que necessitam para tomada de decisão.

INFORMAÇÕES E CONTROLES PARA GOVERNANÇA CORPORATIVA
* OBS: COMERCIALIZADO À PARTE

Benefícios da Suíte de Automação Comercial
Competitividade
• Conjunto abrangente de promoções
• Informações em tempo real apoiando a tomada de decisão
• Mix de produtos por loja – cadastro de produtos
centralizado, com possibilidade de mix de produtos
diferentes por loja

Compatibilidade fiscal assegurada:
• Gateway Fiscal OKI
• Adequação fiscal em todos os estados brasileiros
• Convênio 85 (ECF); Convênio 09/09 BFB; NFC-e; SAT e NF-e
• Integrado ao SIAC ou a outros sistemas de Automação
Comercial
• Consultoria fiscal, processos e prevenção de perdas na loja

Melhoria no atendimento
• Agilidade e precisão operacional
• Agilidade nos pagamentos por cartões
• Alta disponibilidade

Controle total do ambiente, servindo de apoio à
governança corporativa
Possibilita o monitoramento remoto pró-ativo de todo o parque

Conveniência: Aumento do fluxo de clientes na
loja por meio de melhores serviços
• Recarga de celular
• Saque de dinheiro
• Recebimento de produto com entrega futura e garantia
estendida
• Convênios com empresas para descontos especiais
• Correspondente bancário
• Recebimento de contas na própria loja
• Doação de troco a entidades filantrópicas

Flexibilidade, alta disponibilidade e atualização
tecnológica
Arquitetura flexível, escalável e configurável, acompanhando
as modernas tendências tecnológicas de mercado

Redução de custos e perdas
• Módulo de redução de perdas com opção de integração
com sistema CFTV
• Configuração e gestão operacional simplificadas:
gestão operacional centralizada
• Conciliação eletrônica de pagamentos por cartões
• Controle de Valores: conferência automatizada de caixa
• Tesoureiro Eletrônico: Excelência e eficiência operacional
no manuseio do numérico, segurança, agilidade e
grande autonomia
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Serviços

filiais de
serviço

Ampla gama de serviços que cobrem todas as necessidades
para automação do segmento varejo.
Destacam-se:
Store factory: gestão completa de todos os processos e
serviços que envolvem a implantação ou reforma de lojas.

Linha Completa de Equipamentos
para seu Negócio

mais de

5.000

12

municípios
atendidos

centros de
reparo

mais de

2.000

técnicos de
campo

2.000.000
equipamentos
em contrato de
manutenção

Janeiro/2016

Consultoria em varejo: profissionais altamente experientes
prestam consultoria técnica e de processos de negócios
voltadas ao ambiente específico de varejo.

Fotos meramente ilustrativas

ONE STOP SHOP
A OKI Brasil é a melhor e mais completa fornecedora “one-stop-shop” para automação de lojas, provendo tudo que o varejista
necessita para gestão operacional e estratégica de suas vendas: hardware, software e serviços complementares. Unindo
extensa experiência e profundo conhecimento do mercado varejista brasileiro, está presente nos maiores players dos segmentos
magazines, supermercados, drogarias e varejo de eletroeletrônicos, oferece tecnologias sofisticadas e de alta qualidade. Cada
solução da OKI Brasil pode ser adquirida em sua totalidade ou em partes, segundo a necessidade de cada empresa.

AR

D

W

os

HAR

• Equipamentos móveis
• Terminais de ponto de venda,
consulta de preço, gestão do
atendimento e autoatendimento
• Terminais de venda em
autosserviço (Selfcheckout)
• Biometria
• Etiqueta eletrônica
• Tesoureiro eletrônico
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Visões gerenciais integradas (Cockpits)
Gestão de pagamentos e conciliação eletrônica
Gestão operacional e estratégica da rede de lojas
Gestão de Atendimento
Controle de acesso biométrico
Gestão de etiquetas eletrônicas
Pagamento para e-commerce
Controle e monitoramento
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A OKI Brasil oferece sistemas para automação de vendas com pagamento eletrônico e monitoramento on-line já integrado a
diversas tecnologias inovadoras como etiquetas eletrônicas, self checkouts, biometria, tablets e smartphones.
Um amplo conjunto de serviços complementares apoia a implementação e uso das soluções em todas as fases do processo,
garantindo ao cliente o sucesso de seu projeto e a alta disponibilidade das soluções.

Ao seu lado em todas as fases do processo

INTEGRA

CAPACITA

SUPORTA

ATUALIZA

Pacote completo
de equipamentos,
sistemas e serviços

Treinamentos

Suporte altamente
capacitado de primeiro
e segundo nível

Evolução constante
de software e
adequação fiscal

Vendas: (11) 3543-5594
www.okibrasil.com

