SLICE MANAGEMENT

FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO DE NEGÓCIOS
QUE PROPORCIONA DECISÕES MAIS ÁGEIS E
PRECISAS, COM BAIXO INVESTIMENTO
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Para os varejistas que utilizam a Suite de Automação
para os varejistas que utilizam a Suite de automação
Comercial da OKI Brasil, o Slice Management oferece
comercial da oKi brasil, o Slice Management oferece
adicionalmente um conjunto de cockpits gerenciais préadicionalmente um conjunto de cockpits gerenciais préconfigurados.
configurados.

Meios de pagamento
Meios de Pagamento
RUPTURA DE VENDAS
ruptura
de vendas

Apresenta uma possível perda financeira por
Apresenta uma possível perda financeira por
ausência de estoque ao comparar vendas por
ausência de estoque ao comparar vendas por
períodos.
períodos.

VENDAS POR FAIXA HORÁRIA

vendas por
Análise das vendas num determinado período,
faiXa
horÁria
por filial, seção ou produto, exibindo um gráfico

análise
das vendas
num determinado
período,
consolidado
da evolução
por faixa horária.
por filial, seção ou produto, exibindo um gráfico
consolidado
da evolução
por faixa horária.
AUDITORIA
OPERACIONAL

MEIOS DE PAGAMENTO
meios
de pagamento

Análise da venda dia a dia por meio de pagamento,
análise da venda dia a dia por meio de
comparando à performance do dia anterior.
pagamento, comparando à performance do dia
anterior.

VENDAS POR GRUPO (AGREGADAS)

vendas por
Análise das vendas num determinado período,
grupo
(agregadas)
apresentando um resultado tipo ranking em

análise
daspor
vendas
num determinado
período,
‘cascata’,
loja, seção
e produto, respectivamente.
apresentando um resultado tipo ranking
em ‘cascata’, por loja, seção e produto,
respectivamente.
Oferece indicações para apoiar a diminuição das ocorrências de fraudes operacionais. Para isso, faz uma análise ranking por
operador e supervisor
de caixa considerando: cancelamentos de vendas (parciais e totais), tempo da abertura de gavetas
auditoria
operacional
dos PDVs numa transação de sangria ou abertura de gaveta e consultas de preços realizadas dentro de cupons de venda,
Oferece
indicaçõesperíodo,
para apoiar
diminuição
ocorrências dedos
fraudes
operacionais.
isso, faz uma análise ranking
num determinado
por afilial,
exibindodas
o detalhamento
cupons
e dos itensPara
envolvidos.
por operador e supervisor de caixa considerando: cancelamentos de vendas (parciais e totais), tempo da abertura de
gavetas dos pdvs numa transação de sangria ou abertura de gaveta e consultas de preços realizadas dentro de cupons
de venda, num determinado período, por filial, exibindo o detalhamento dos cupons e dos itens envolvidos.

SOLUÇÃO COMPLETA OKI BRASIL

proporciona
acesso à informação de maneira simples, rápida e intuitiva sem gastar horas de trabalho na criação de planilhas
BENEFÍCIOS
eletrônicas:
Resume acesso
todas as
informações
à gestão
uma tela
Proporciona
à informação
denecessárias
maneira simples,
rápidaem
e intuitiva
semúnica;
gastar horas de trabalho na criação de planilhas eletrônicas:
permite todas
o detalhamento
da informação
comà um
simples
clique
Resume
as informações
necessárias
gestão
em uma
tela(drill-down);
única;
possui
navegação
intuitiva
e
amigável,
rica
em
elementos
visuais.
Permite o detalhamento da informação com um simples clique (Drill-Down);
Possuias
navegação
intuitiva
e amigável,
rica sem
em elementos
visuais.
Mantem
informações
sempre
atualizadas,
a necessidade
de esperar por alguém gerar um determinado relatório:
realiza
automática
a partir
de diversas
de dados;de esperar por alguém gerar um determinado relatório:
Mantem
as leitura
informações
sempre
atualizadas,
semfontes
a necessidade
Executaleitura
relatórios
muito mais
rápido
que planilhas
Realiza
automática
a partir
de diversas
fonteseletrônicas.
de dados;

Novembro/2016
Janeiro/2017

muito mais rápido que planilhas eletrônicas.
É Executa
de rápidarelatórios
implantação;

Fotos
fotosmeramente
meramente ilustrativas
ilustrativas

A OKI Brasil é revendedora autorizada do Slice Management e oferece os serviços de análise de aderência, implantação,
desenvolvimento
de novos cockpits e suporte a solução.
benefÍcios
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custo de aquisição e implantação.
É de rápida
Possui baixo custo de aquisição e implantação
Vendas: (11) 3543-5594
www.okibrasil.com

