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РІТЕЙЛ І КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА

Якщо чистий прибуток вважати
точним показником, то роздрібна
торгівля, мабуть, найбільш конкурентна галузь економіки будь-якої
країни. Широкий вибір та можливості
для здійснення покупок роблять
покупця головною дійовою особою і
це чинить постійний тиск на весь
сегмент цього ринку.

Досвід компанії GLORY підказує, що більшість підприємств роздрібної торгівлі
стикається з трьома факторами:
По-перше, компанії постійно конкурують на
ринку не тільки з традиційними гравцями,
але і з новачками, які шукають нові сфери
ведення бізнесу та вторгаються в чужі
сегменти в пошуку нових можливостей для
зростання. Одним з таких прикладів стали
продуктові супермаркети, які перейшли в
сегмент торгівлі одягом. І подібних прикладів
безліч.
По-друге, їм доводиться бути винахідливими
в залученні сучасних технологій, постійно
шукати нові можливості скорочення витрат
компанії та більш гнучко реагувати на
нестандартні ситуації. Постійне застосування
новітніх розробок ставить роздрібні
підприємства в один ряд зі спеціалізованими
технологічними компаніями. Постійна конкуренція змушує «винаходити» все більш ефективні рішення для рітейлу.
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По-третє, ефективність кожного процесу у
всьому ланцюгу створення вартості – необхідна відмінність прибуткового бізнесу від
деградації. Гарні результати роботи за минулий рік – ще не показник. Прагнення рухатися швидше, оперативна реакція на зміни,
відмова від зайвого, оптимізація процесів та
зниження витрат – ті самі необхідні умови
для наявності нищівної конкурентної переваги перед іншими гравцями.
Є ще один фактор, що ускладнює ситуацію:
практично повна відсутність етики ведення
бізнесу в сфері роздрібної торгівлі. Нестабільність, незахищеність і непередбачуваність вже здаються повсякденністю, але
саме вони найбільше заважають успішній
торгівлі.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ – КЛЮЧ ДО УСПІХУ

У реаліях нашого часу ефективність
роботи – це вирішальний фактор успіху.
Це ключ до конкурентної переваги. Якщо
ви демонструєте показники вище середнього, безперервно підвищуєте швидкість
основних процесів і здатні постійно знижувати витрати, у вас є гарні шанси отримати
переваги перед конкурентами. Якщо ви не
справляєтеся, це може привести ваш
бізнес в плачевний стан.
І над цим варто замислитися вже зараз
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Найрезультативніший курс в прагненні до ефективності – збільшення прибутку в усіх областях ведення роздрібного бізнесу компанії. У всіх процесах, в будь-якому виді діяльності
без винятку – зробити краще, якісніше, швидше і з меншими витратами. Зрозуміло, що
пошук ефективності має ряд обмежень: дотримання основних законів та нормативів
роздрібної торгівлі, стандартів обслуговування, техніки безпеки без ризику для репутації.
Насправді ж всі ці області відкриті для поліпшень, поліпшень безперервних та постійних.
.
В самому серці прагнення до позитивних змін лежить ланцюг руху готівки в роздрібній
торгівлі.

.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЦИКЛУ РУХУ

ГОТІВКОВИХ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Для роздрібного підприємства, що прагне
швидкого зростання ефективності, управління готівкою є, мабуть, найкращим і найпростішим з усіх можливих способів у досягненні позитивних результатів. Навіть у найрозвиненіших країнах не менше 20% оплат
проводиться в готівковій формі. У деяких
країнах цей показник досягає 80%, а всі
недавні дослідження ринку показують, що в
найближчому майбутньому готівка не вийде
з ужитку. Це означає, що готівкові гроші все
ще будуть відігравати надзвичайно важливу
роль в доходах роздрібних підприємств,
незважаючи на складність процесу пересування грошових коштів з кишень покупця на
банківський рахунок компанії-рітейлера. Цей
процес не тільки забирає час, складається з
безлічі етапів, а й залучає масу людей. Він
ненадійний через випадкові втрати та розкрадання, які призводять до «витоків» –
загадкового явища, коли в банк приходить
менше грошей, ніж було отримано в точці
продажу.
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Усі ці проблеми можна вирішити із застосуванням передових технологій для оптимізації
циклу руху готівки в роздрібній торгівлі.
За допомогою цих рішень перевіряється
справжність готівки в точці продажу, що
запобігає ризику прийому неплатоспроможних банкнот; спрощується і прискорюється
процес руху готівки по ланцюгу на підприємстві, що економить час та скорочує витрати
на персонал; забезпечується збереження
готівки на кожному етапі, що дозволяє
усунути «виток». Більшість етапів процесу
автоматизуються, зводиться до мінімуму
людський фактор, і персонал зосереджується на підвищенні якості обслуговування
клієнтів.

НАВІТЬ У НАЙБІЛЬШ
РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
НЕ МЕНШ 20% ОПЛАТ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В
ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ
Джерело: аналіз даних з
безлічі галузевих звітів.

Це є відправною точкою для підприємств, які
вирішили вийти на новий рівень в підвищенні
ефективності роботи. Практично з першого
дня відчутні результати оптимізації, забезпечується рентабельність витрат на обладнання і, як правило, в перший же рік призводить
до зростання підсумкових показників.
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ВИГОДА, ВІДЧУТНА
В ЦИФРАХ

Дослідження сьогоднішнього ринку рітейлу від компанії GLORY показало, яку важливу роль
відіграє використання рішень CASHINFINITY™ в автоматизації та прискоренні циклу руху
готівки. Аналіз поточної практики найрізноманітніших магазинів роздрібної торгівлі, від
загальнонаціонального оператора швидкого харчування в Південній Америці до провідної
європейської мережі супермаркетів дозволяє зробити наступні висновки: використання
рішень CASHINFINITY™ дає істотні переваги.

• Скорочення часу, витраченого на управління готівкою до 90%
• Скорочення втрат при «витоку» готівки майже на 100%
• Усунення необхідності додаткових витрат на безпеку та обладнання;
скорочення на 70% загальних витрат на заходи безпеки
• Скорочення на третину витрат на навчання персоналу
• Відкрита можливість отримання попереднього або тимчасового кредиту в
розмірі суми прийнятої готівки

Значна економія часу досягається на
кожному етапі процесу обробки готівки.
Тепер не потрібно витрачати час на перерахування готівки вручну, менше часу йде
на підготовку розмінною фонду, упаковку
готівки для транспортування (в бек-офіс та
назад), перезмінка відбувається швидше і,
звичайно ж, усуваються багато типових
проблем – від помилок при перерахунку до
розкрадань і поганого обслуговування
клієнтів.
Усі підприємства роздрібної торгівлі різні.
Але всі вони приймають готівку, а отже,
мають процеси, які можна і потрібно прискорити та зробити безпечнішими за допомогою рішення CASHINFINITY™ від компанії GLORY.

• Передбачувана окупність проекту в перші 12 місяців
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БЕЗПЕРЕРВНИЙ РУХ

Концепція обігу готівки в роздрібній торгівлі від
компанії GLORY заснована на принципі безперервного руху грошей. Це забезпечує максимально
швидке надходження виручки, отриманої в точці
продажу, на рахунок компанії без втрат на цьому
шляху. Завдяки прискоренню та автоматизації всіх
етапів процесу, рішення CASHINFINITY™ від GLORY
збільшують динаміку роботи всього підприємства,
створюють конкурентні переваги та сприяють
підвищенню прибутку.

Для отримання додаткової інформації
щодо рішень CASHINFINITY™ від компанії
GLORY зверніться до вашого торгового
представника

Прагнення до підвищення ефективності – безперервний процес вдосконалення, але є межа, подолати яку
неможливо просто працюючи більше і наполегливіше.
Щоб зробити якісний стрибок, рітейл-компаніям
потрібно оптимізувати весь цикл руху готівки всередині. Рішення CASHINFINITY™ компанії GLORY з
управління готівкою – це значний внесок в досягнення поставлених цілей.
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Супутні рішення
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.

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

тел: (044) 495 00 76

e-mail: info@ibs.kiev.ua

https://ibs.kiev.ua

