
Sistemul este uşor de configurat pentru oricâte noi puncte de lucru. Lucrând cu o sin-

gură bază de date, managerul are o viziune completă asupra afacerii şi poate lua decizii

corecte, în timp real.  

Note: 
Configuraţia prezentată este doar un exemplu. Dacă doriţi să achiziţionaţi acest pachet, ne

puteţi contacta la adresa de e-mail office@wizretail.ro sau la numărul de telefon

0741.205.602.

Puteţi folosi gratuit versiunea demo a sistemelor, cu bază de date Access 2.0, pe o perioadă

de 30 de zile!         

� 1 WizRetail front-office – Magazin;� 1 licenţă de baze de date MS SQL;� 1 HASP USB de licenţiere a soluţiei.

De ce am nevoie pentru un al doilea punct de lucru?

Primesc informaţii în timp

real despre vânzări şi ges-

tionez mai eficient toate

procesele din magazine.

Afacerea mea se dezvoltă. Pot

deschide oricând o nouă locaţie

pentru a deservi mai mulţi clienţi.

Soluţia WizRetail se adaptează

nevoilor magazinului meu.

Toate informaţiile despre livrări,

vânzări, clienţi sunt introduse

într-o bază de date unitară.

“Magazinul meu”
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Pachet
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special!



Pachetul este special creat pentru a gestiona magazine, indiferent de tipul lor, pen-

tru că include toate instrumentele necesare managerului şi vânzătorului. Suita de

programe WizRetail oferă managerilor controlul asupra tuturor proceselor din ma-

gazine – livrări, comenzi, vânzări, în orice moment, fără nici un efort. Pachetul oferit

include o soluţie pentru crearea şi tipărirea de etichete personalizate cu coduri de

bare şi modulul de arhivare pentru securitatea datelor. Note:
Configuraţia prezentată este doar un exemplu. Dacă doriţi să achiziţionaţi acest pachet,

ne puteţi contacta la adresa de e-mail office@wizretail.ro sau la numărul de telefon

0741.205.602.

Puteţi folosi gratuit versiunea demo a sistemelor, cu bază de date Access 2.0, pe o

perioadă de 30 de zile!

� 1 WizRetail back-office;
� 1 WizRetail front-office – Magazin;� 1 licenţă de baze de date MS SQL;;

De ce am nevoie pentru Magazinul Meu?

� 1 WizRetail Barcode Printer Pro;� 1 WizRetail Archi Pro;

WizRetail back-office mă ajută să îmi
evaluez afacerea şi îmi garantează

controlul asupra performanţei anga-
jaţilor mei.

WizRetail Archi Pro şi WizRetail Barcode 

Printer Pro completează WizRetail back-office. 

WizRetail Archi Pro îmi salvează şi îmi arhivează

datele. WizRetail Barcode Printer Pro îmi permite să

creez şi tipăresc cu uşurinţă diferite etichete cu

coduri de bare, folosind propriul meu model.

Programul automatizează operaţiu-

nile specifice precum inventarierea,

facturarea, retururile, gestionarea

discount-urilor şi a promoţiilor,

emiterea şi editarea de 

documente.

WizRetail front-office este un program uşor
de folosit! Mă ajută să servesc clienţii rapid
şi eficient. Niciodată nu a fost mai uşor să

administrez vânzările, plăţile, retururile şi să
emit o multitudine de documente specifice

pentru clienţi.

Sistemul este creat 

special pentru magazinul meu şi

îmi oferă informaţii valoroase

pentru planificarea comenzilor 

de achiziţie.

Ador să fac cumpărături la
“Magazinul meu”! Primesc întot-
deauna servicii la cele mai înalte

standarde şi o atitudine
pozitivă.
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special!

� 1 HASP USB de licenţiere a soluţiei.



De ce am nevoie pentru “Cafeneaua mea”?

Am în orice moment al zilei 
acces la informaţii (livrări, vânzări, 

furnizori, clienţi, rapoarte) cu doar câteva
click-uri. Personalul meu lucrează mai

repede şi au fost eliminate toate 
abuzurile şi problemele.

WizRetail back-office ştie care sunt
nevoile cafenelei mele şi mă sfătuieşte
asupra vânzărilor şi achiziţiilor viitoare.

Cu soluţia POS WizRetail, pot oferi
clienţilor mei diferite promoţii, iar cafe-

neaua devine un loc cunoscut pentru
petrecerea timpului liber.

Îmi face placere să vizitez “Cafeneaua

mea”. Ospătarii sunt prompţi şi entuziaşti
şi beneficiez mereu de promoţii şi dis-

count-uri excelente. Şi pot de asemenea
să comand singură prin intermediul

WizRetail eMenu.

Pot să servesc mai mulţi clienţi,
deoarece preluarea comenzilor a

devenit mult mai uşoară. Iar câştig-
urile mele au crescut considerabil. Lucrul în bucătărie a devenit 

mai facil şi mai rapid. Toate reţetele,
chiar şi cele mai complexe, sunt

procesate cu uşurinţă în 
program.

Acest pachet este conceput pentru a fi folosit în cafenele, baruri, cluburi, patiserii

şi include toate instrumentele necesare administratorului şi ospătarului.

Note:
Soluţia WizRetail permite controlul complet asupra tuturor proceselor de business –

venituri, comenzi, vânzări, în orice moment şi fără eforturi, şi oferă posibilitatea lucru-

lui cu reţete complexe.
Soluţia WizRetail este interfaţată cu principalele mărci de echipamente hardware

specifice.

Testaţi toate modulele incluse în pachetul “Cafeneaua mea” instalând versiunea

demo, complet funcţională pe o perioadă de până la 1 lună. 

� 1  licenţă WizRetail back-office;
� 1 licenţă WizRetail front-office Restaurant;

� 1 licenţă WizRetail eMenu (meniu electronic);

� 1 licenţă WizRetail Archi Pro;
� 1 licenţă pentru lucrul cu baze de date MySQL sau MS SQL;

� 1 HASP USB de licenţiere a soluţiei.

Contactaţi-ne la office@wizretail.ro  



Acest pachet este conceput pentru a fi folosit în orice restaurant (fast-food-uri, pizzerii,

cafenele, baruri, etc.) şi include toate instrumentele necesare administratorului şi ospă-

tarului. 

Note:
Soluţia WizRetail permite controlul complet asupra tuturor proceselor de business – venituri,

comenzi, vânzări, în orice moment şi fără eforturi, şi oferă posibilitatea lucrului cu reţete

complexe.

Soluţia WizRetail este interfaţată cu principalele mărci de echipamente hardware specifice.

Testaţi toate modulele incluse în pachetul “Restaurantul meu” instalând versiunea demo,

complet funcţională pe o perioadă de până la 1 lună. 

� 1  licenţă WizRetail back-office;
� 1 licenţă WizRetail front-office Restaurant;

� 1 licenţă pentru lucrul cu baze de date MySQL sau MS SQL;

� 1 licenţă WizRetail eMenu (cu funcţionalităţi gratuite 

Digital Board şi eStatistics Pro);
� 1 licenţă WizRetail Order Assistant;
� 1 HASP USB de licenţiere a soluţiei.

De ce am nevoie pentru “Restaurantul meu”?

Afacerea mea este în creştere, aşa că am 
decis să deschid un nou restaurant, iar cu

WizRetail acest lucru este foarte uşor.

Datorită soluţiei inovative WizRetail eMenu pot
atrage cu uşurinţă noi clienţi utilizând 
reclamele video (prin funcţia gratuită 

Digital Board).

Fiind oriunde în lume, îmi pot administra

afacerea utilizând o tabletă sau un smart-

phone. Graficele prietenoase şi rapoartele

cu informaţii corecte îmi oferă un instru-

ment util de analiză a afacerii (prin funcţia

gratuită eStatistics Pro, parte din 

WizRetail eMenu).

Munca mea a devenit mult mai 
uşoară cu ajutorul WizRetail Order Assistant.

Toate comenzile primite, conţinutul acestora, ora,
masa, ospătarul alocat, etc. – pot fi verificate pe

monitor, rapid şi în timp real. Iar sistemul de plan-
ificare a comenzilor îmi permite să organizez efi-

cient activităţile în întreaga 
bucătărie.

Îmi face plăcere să vin în “Restaurantul

meu”. Peste tot poţi observa şi experimenta

tehnologii moderne: meniu digital, buton

pentru chemarea ospătarului, prezentări

video ale noilor produse din meniu.

Recomand tuturor prietenilor 

“Restaurantul meu”. 

Cu WizRetail eMenu, pot prelua rapid 
comenzile, pot procesa vânzările, plăţile, pot 

tipări documentele şi aplica discount-uri. Şi datorită 
funcţionalităţii complet gratuite “Buton pentru

anunţarea ospătarului” (WizRetail front-office)
viteza de servire a clienţilor a crescut 

semnificativ.

Contactaţi-ne la office@wizretail.ro  


