
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   

                   
 

Якісна послуга – новий 
рівень вашого бізнесу
Сенс готівки – в безперервному русі
Автоматизація |  Перевірка справжності | 
Забезпечення безпеки | Прискорення процесів



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 Трансформація відділення: прості істини

Більшість компаній роздрібної торгівлі 
погодяться, що поряд з питаннями витрат 
та вибору продукту, один з найважливіших 
факторів на шляху до успіху – обслугову-
вання клієнта.

Якість послуг, що надаються, грає важливу 
роль в утриманні клієнта та репутації 
компанії, але збільшує витрати. Чи впев-
нені ви, що покупець прийде до вас знову, 
чи зможете ви переконати його купити 
більше та більш дорогих товарів, чи буде 
покупець відгукуватися про вас позитивно, 
тим самим зміцнюючи статус вашої торго-
вої марки?

У світі нескінченної взаємодії, обслуговуван-
ня – всеосяжна концепція. У гонитві за кон-
курентною перевагою на ринку компанії 
роздрібної торгівлі зобов'язані турбуватися 
про якість послуг, що надаються, і приділяти 
належну увагу клієнту. Задоволений поку-
пець – ключ до успіху в рітейлі. Звичайно, 
якість обслуговування залежить певною 
мірою від оточуючих умов та застосовуваних 
систем, але найбільш важливим його чинни-
ком залишається персонал.
І найчастіше саме людський фактор вияв-
ляється каменем спотикання на шляху до 
успіху.

КЛЮЧ ДО УСПІХУ 
У СФЕРІ РІТЕЙЛУ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

 

  
  

  
 

 
 

     

     

 

 

 

ВСЕ ДЛЯ ПОКУПЦЯ

Один із способів уникнути проблем з персоналом – надати клієнту можливість самообслугову-
вання. Однак, це дуже специфічний процес. Він може прискорити продажі та зробити їх зручні-
шими, але й значно їх обмежує. При самообслуговуванні губиться контакт продавця з покупцем 
і втрачаються додаткові можливості переконувати та продавати. А це можливо тільки в рамках 
діалогу між персоналом та клієнтом.

І тут виникає дилема. У конкурентному світі потрібно турбуватися про зниження витрат, а пер-
сонал є найбільшою їх статтею. Зі зростанням суспільного тиску в сфері поліпшення умов праці, 
про що свідчить світовий досвід, витрати на персонал, найімовірніше, будуть продовжувати 
зростати. Основне завдання – підтримувати обслуговування покупців на високому рівні і постій-
но покращувати його. І персонал тут один з головних чинників. Як же вийти з «зачарованого 
кола»?

Трансформація відділення: прості істини

Роздрібні компанії постійно намагаються 
знизити витрати, а персонал коштує 
грошей. Більш того, кваліфіковані, досвід-
чені та вмотивовані співробітники обхо-
дяться дорого. Для забезпечення високої 
якості обслуговування необхідно розуміти, 
кого приймати на роботу, які можливості 
пропонувати для тренування навичок, яку 
зарплату платити, щоб підтримувати 
інтерес і мотивацію на належному рівні, а 
потім підтримувати персонал за допомо-
гою чітких процесів управління. І все це 
потрібно робити в конкурентному середо-
вищі, яке стає жорсткішим з кожним днем.
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ПРАВИЛЬНИЙ БАЛАНС

У роздрібних магазинах, навіть з найви-
щим рівнем управління, кваліфікований 
персонал витрачає велику кількість часу 
на виконання простих завдань: прийом 
грошей, перерахунок решти, перевірка 
готівки на платоспроможність, перенесен-
ня готівки із зони продажу в бек-офіс. 
Жодне з цих завдань не має нічого спіль-
ного із забезпеченням обслуговування на 
високому рівні. Фактично, це забирає у 
персоналу цінний час. Якість обслугову-
вання знижується через брак співробіт-
ників, а це призводить до збільшення часу 
очікування, утворення черг та скарг на 
обслуговування.

Увесь час, витрачений на перевірку справж-
ності банкнот, операції з касою, формування 
решти, кваліфікований фахівець міг би з 
більшою ефективністю витратити на спілку-
вання з покупцем. Адже обговорення вибору 
покупок, консультація в залі або навіть 
найпростіше заохочення посмішкою – для 
клієнта набагато важливіше та приємніше, 
ніж участь у процесі оплати товарів.

І справа не тільки в часі, який персонал 
витрачає на обробку платежів. На кожного 
співробітника також впливає психологічний 
фактор відповідальності при роботі з готів-
кою. Його напруження, хвилювання і невпев-
неність може передатися покупцеві, що 
істотно знижує задоволеність клієнта обслу-
говуванням.

Підрахувавши неефективно витрачений 
протягом дня робочий час дорогих фахівців, 
ми починаємо розуміти, як багато грошей 
рітейлер витрачає даремно і як багато мож-
ливостей підвищити якість обслуговування 
та залучити нових клієнтів він втрачає. 
А всілякі неприємності, що нерідко трапля-
ються в процесі оплати товару, навіть 
можуть призвести до втрати клієнта.

Можливо, це і є різниця між конкурентною 
перевагою тв відносним програшем.



 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Трансформація відділення: прості істини

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЮЄ 
ВІДЧУТНІ ЗМІНИ

Ми переконані, що роздрібні компанії не 
повинні вимагати від свого персоналу 
виконання завдань і процесів роботи, які 
можна автоматизувати. Рішення 
CASHINFINITY™ від компанії GLORY авто-
матизують та прискорюють ключові етапи 
роботи. Це знімає з продавців певне 
навантаження і звільняє час на обслугову-
вання покупців, відкриваючи нові можли-
вості для продажів.
У своєму недавньому дослідженні ком-
панія GLORY почала вести підрахунок 
кількості зекономленого часу роботи 
касирів та менеджерів, вимірюючи потен-
ційну вигоду такої економії для компаній 
роздрібної торгівлі.

У дослідженні використовувалися дані роздрібних підприємств від провідної компанії в 
сфері громадського харчування в Південній Америці до великої мережі супермаркетів 
Великобританії. Метою було визначення всіх ключових етапів процесу, пов'язаних з оброб-
кою, перерахунком та переміщенням готівки, а також оцінка того, як автоматизація етапів 
процесу може вивільнити час персоналу, збільшити економію та вплинути на обслуговуван-
ня покупців. Дослідження показало, що в звичайному роздрібному магазині персонал 
стикається з готівкою в самих різних місцях і в різний час. Сюди відносяться: поповнення та 
перевірка запасів в сейфах, звірка при здачі зміни та регулярна виїмка готівки з кас для 
переміщення в бек-офіс. Кожна операція потребує виконання «паперової роботи», підготов-
ки, поповнення розмінного фонду і займає час на перевірку справжності купюр.
У роздрібному магазині середнього і великого розміру – наприклад, 20 кас, 40 співробіт-
ників за прилавками та 2 менеджера – кожен співробітник може витрачати більше 20 
хвилин за зміну на різні операції, пов'язані з управлінням готівкою (переміщення, звірка, 
виявлення надлишків, перерахунок тощо). А контроль і перевірка даних робіт по всьому 
магазину може займати до 9 додаткових робочих годин керівника. До цієї неефективної 
витрати робочого часу також додається негативний вплив на бізнес: продавці-консультанти 
займаються обробкою готівки, а не обслуговуванням покупців.
Дані цифри напрочуд однакові в різних країнах, показують неприйнятні втрати часу і уваги 
кваліфікованого персоналу, які повинні приділятися покупцеві, можливостям підвищення 
якості обслуговування та збільшенню обсягів продажів.
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CASHINFINITY™ – ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ

Системи CASHINFINITY™ від компанії 
GLORY дозволяють заощадити час, пере-
вести персонал на більш продуктивні 
сегменти роботи і усунути багато з раніше 
неминучих витрат, в тому числі дрібні 
крадіжки і витрати на підвищення рівня 
безпеки. Тимчасові витрати на повсякден-
ну обробку готівки касирами знижуються 
практично до нуля. Для персоналу бек-о-
фісу – до хвилин, замість годин.

Автоматизація та прискорення повторюваних 
процесів економить час та гроші, а це, в 
свою чергу, дає можливість отримати ще 
більшу вигоду – продавці-консультанти 
можуть направити свою енергію в правильне 
русло, збільшуючи продажі і доходи компанії.

Тісний контакт між продавцем і клієнтом не 
переривається необхідністю перевіряти 
банкноти та відраховувати решту. Зникає 
потреба в наймі додаткового персоналу для 
«паперової роботи» в ланцюзі руху готівки 
від каси в бек-офіс і далі. Покупцеві при-
діляється постійна увага. Усувається перед-
бачуваний дискомфорт, викликаний перевір-
кою платоспроможності банкнот, або будь-я-
ка можливість контакту з великими сумами 
грошей. Розширюється діапазон послуг, що 
надаються, зміцнюється торгова марка, і все 
це безпосередньо призводить до зростання 
прибутку.

ІСТОТНА ЕКОНОМІЯ 
ДОСЯГАЄТЬСЯ У ВСІХ 
КЛЮЧОВИХ ОБЛАСТЯХ:

• Навчання персоналу 
   (скорочення до 66% за рік).

• Щоденні витрати на обробку готівки     
   (скорочення до 95% за рік).

• Додаткові витрати на безпеку 
   (знижуються практично до 0)

• У більшості випадків системи
   CASHINFINITY™ окупаються протягом 
   12 місяців.
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БЕЗПЕРЕРВНИЙ РУХ

Рішення компанії GLORY створені для 
забезпечення швидкої циркуляції готівки, 
адже саме так вони створюють максималь-
ну вигоду для компанії.
У безперервному русі готівка швидко 
надходить в банк, економить час та сили 
персоналу при обслуговуванні покупця.
Вони утворюють повний цикл замкненого 
ланцюга і грають важливу роль в підви-
щенні якості обслуговування клієнта.
Продукти від компанії GLORY об'єднують 
технології та послуги для Прискорення 
обробки готівки, Перевірки їх справжності 
в точці продажу за рахунок використання 
процесу Автоматизації. Більше нічого не 
відволікає персонал від найважливішого 
завдання – створення позитивного вра-
ження у покупця. Це один з ключових 
чинників в отриманні довгострокової 
вигоди в умовах високої конкуренції на 
ринку. 



 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Супутні рішення

ТОВ «Інноваційні Банківські Системи»
вул. Тимірязєвська 2, Київ, 01014 Україна

CI-10 CI-100 CI-SERVER
Компактна система рециркуляції 
банкнот та монет, що забезпечує 
автоматичну обробку готівки 
в пунктах оплати підприємств 
роздрібної торгівлі.

Швидкісна обробка 
і надійне зберігання 
виручки в бек-офісі.

Централізоване управління 
готівкою в рамках всього 
магазину в клієнтській 
зоні і бек-офісі.

тел: (044) 495 00 76 e-mail: info@ibs.kiev.ua https://ibs.kiev.ua


