
RNET RETAIL SUITE 

פתרון מחשובי כולל  

לניהול רשתות  

קמעונאיות

ל"מנכאלי אורי 



RNET Technologies

חברה בינלאומית  •

מפתחת פתרונות מתקדמים למחשוב וניהול  •

רשתות קמעונאיות 

בנויה על בסיס ארכיטקטורה ייחודי חדשני•

כלי פיתוח מתקדמים ביותר•



  מכסה את הפעילות הקמעונאית מקצה לקצה

 ניהול הסניף ועד לניהול מרכז  , הקופה–מעמדת המכירה

. הרשת

מספקת אוטומציה מלאה לתהליכי המפתח הקמעונאיים

גמישים ונוחים לתפעול בסגנון  , ממשקי משתמש מרהיבים

WINDOWS8

 תחרותי  ייחודיים וחדשניים המקנים יתרון( תוכנה )מנועי קוד

 פשטות הפתרון והתפעול מאפשר:

חסכון בעלויות תקשורת וחומרה

אין צורך בחמרה ייעודית

RNETמערכת  



ארכיטקטורת רשת בפתרונות הקיימים
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- RNETהארכיטקטורה של
פשוטה וחדשנית
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•RNETמנצלת את יתרונות רשת האינטרנט

לנקודת המכירה" שידור"אין - PULLשיטת•

מרכז הרשת

מנהל החנות

עמדות המכירה
INTERNET

INTERNET



– SAAS  -(SaaSמודל  Software as a Service)

יתרונות ייחודים2מציע 
המידע זמין  , כלומר, משרד וירטואלי,זמינות מלאה של מידע •

למשתמשים   מכל מקום ובכל זמן

IPVPNבקווי , בחומרה, בציוד–חסכון , חסכון ,חסכון •

SAASמאפיני מודל 
Microsoft Sql–מרכזי data center-התוכנה מנוהלת מ•

RDPהתוכנה כוללת עדכון גרסאות מרכזי במודל •
שירות המכיל התקנה ותחזוקה למשרד אחורי שהגישה  •

היא דרך חיבור האינטרנט



מקצה לקצה Rnet 



שליטה מרכזית= ניהול מרכזי 



 DEVEXוניתוח מתקדמים ביותר מבוססי  BIכלי•

•"dash board "הנעשה ברשת במבט אחד

אין צורך ברישיונות שונים ובלמידה של שתי תוכנות•

כל אלו יחד מביאים לתוצאות

דרך מידע זמין בזמן אמת  -בקרה מלאה•

שרתי אחסן ורשתות-חסכון עצום בעלויות חומרה•

ח"חסכון שנתי של אלפי ש–חסכון בתקשורות מיוחדות•

המשך הפתרון 



אין צורך בחברות האשראי•

הבטחת מידע בצד השרת•

נוסחת הצפנה לבקשת העסקה ומספר הכרטיס  •

בצד הקופה יש זיהוי של הכרטיס –

ביצוע העסקה  –

הבטחת מידע  כולל נוסחת לפתיחה של הבקשה והעסקה–

פנימי של הרשת Gift Cardכרטיס 



של החנות"  החמים"שילוב הצגת המבצעים •

ממוקדי מטרה, דיגטלית למבצעים, שילוב מערכת פרסום אלקטרונית•

התאמה מדויקת בין הפרסום למכירה•

•ROI (העמקת מכירה )מיידי בשילוב הפרסום בתהליך המכירה

קבלת מידע זמין בזמן אמת  •

On Line-בשילוב פרסום בנקודת המכירה



במערכת Going into Details-יכולות ה



במערכת Going into Details-יכולות ה



במערכת Going into Details-יכולות ה



מובניםBIכלי  



ל"כלי  שמירה ושליחה בדוא


