Kampaaniad ja kupongid.

Uudse võimalusena on versioonis 3.2. kasutusel kampaaniad.
Kampaaniad omakorda võivad seotud olla kupongidega.
Vastav moodul on eraldi tellitav ja töötab vaid koos offline kassaga ehk OPOS-ga.
Kõigepealt tuleb anda vastavad õigused kampaaniate ja/või kupongide kirjeldamiseks.
Seaded-> Kasutajad-> Kasutajate grupid alt:

..

Kui kasutatakse kampaaniaid, mis käivituvad kupongidega, tuleb määrata kasutajale lisaks veel
järgmised õigused:

Kupongide kirjeldamine.
Ladu-> Kupongid alt:
Näit.

Uue kupongi kirjeldamiseks vajuta Lisa.

Kupongile antakse nimetus, mis trükitakse kupongile ja kood.
Kuponge saab väljastada vaid antud ajavahemikus, mis sisestatakse ja vaid selles kaupluses, mis
valitakse.

Kuponge saab trükkida kassast käsklusega või automaatselt.
Esimesel juhul käivitatakse kupongide trükkimine OPOS-s spets.nupu-Prindi kuponge abil.
Viimasel juhul tehakse linnuke lahtrisse:

Ka antakse reegel, millal kupongi trükitakse, ehk valitakse:
„Käesoleva ostu summa“ ületab, mis summa ja valuuta:

Kupong salvestatakse.
Sel juhul trükitakse kupong tšekiga koos müügitehingu lõpetamisel automaatselt.
Mõlemad kajastuvad pärast sünkroniseerimist Erplys väljastatud kupongide all:

Kupongi kohta salvestatakse järgmist infot:

Kui kassas on vastava tunnusega kupong kasutatud, kajastub see samuti:

Kampaaniate kirjeldamiseks tuleb minna Ladu-> Müügikampaaniad:
Näit.

Kui kampaania on seotud kupongiga, tuleb enne kupong kirjeldada (v.t. eestpoolt).
Uue lisamiseks Lisa. Ilmub tabel:

Kampaanile sisestatakse nimetus.
Lahtris kampaania liik tuleb valida vastav:

Kas:
1) Kampaaniasoodustus rakendub automaatselt kõigile ostjatele. Kuponge pole vaja.
Selline kampaania pole seotud kupongidega ja ei vaja viimaste kirjeldamist
2) Müüja rakendab kampaaniasoodustuse käsitsi või sisestab kampaaniaga seotud
kupongikoodi. (Müüjal peavad olema vastavad õigused)
Sel juhul müüja käivitab kampaania.
3) Kampaaniasoodustus rakendub, kui ostja esitab trükitud, seerianumbriga kupongi.
Ostjal on trükitud kupong, mis tuleb registreerida. Kampaania rakendub tingimuste vastavusel
seejärel automaatselt.
Kampaania toimimist saab piirata konkreetse kauplusega, kui lahtris „Kampaania toimub ainult
selles kaupluses“ valida vastav. Aga valik võib jääda ka tühjaks. Sel juhul rakendub kõikides
firma kauplustes.
Kampaaniale tuleb määrata alguskuupäev.
Lõppkuupäev pole kohustuslik ja selle võib ka hiljem määrata.
Lahtris

tuleb valik teha vaid juhul, kui kampaania käivitub kupongi esitamisel.
Veerus „Klient peab“ tuleb kirjeldada tingimused , mis tseki sees olles käivitavad kampaania.
See võib olla kas:
1) Ostu kogusumma. Näit.

2) Ostetav kogus. Näit.

3) Viimane võib olla seotud mingite toodetega tooterühmast, kui vastavas lahtris on tehtud
valik, näit:

Või konkreetsete toodetega, mis on määratud lahtris:

Nii tootegruppi kui konkreetseid tooteid korraga samasse kampaaniasse ei määrata!
Veerus „Klient saab“ kirjeldatakse kampaania käigus saadav soodustus.
See võib olla kas:
1) %-line allahindlus kogusummalt, näit.:

2) Või summaline soodustus kogusummalt, näit.:

3) Või on ostukorvile fikseeritud hind, näit.:

4) Või saab %-list soodustust tootegrupi ühelt tootelt

5) Või summalist soodustust tootegrupi ühelt tootelt

6) Või %-list soodustust ühelt tootelt:

Näit.

7) Või summalist soodustust ühelt tootelt:

Näit.

8) Linnuke lahtris:

9) Võimaldab saada soodustust odavaimalt tootelt.

Kampaania salvestamisega täidab programm kas automaatselt lahtri:

Või annab veateate.

