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Πρόληψη Απωλειών Λιανικής με Λογισμικό Δικανικής Ανάλυσης 

Κάθε χρόνο σε περισσότερες από 40 χώρες, πάνω από 60 αλυσίδες λιανικής με περισσότερα από 18.000 καταστήματα, 
εμπιστεύονται την IntelliQ να παρακολουθεί τη δραστηριότητα περίπου 400.000 υπαλλήλων που επεξεργάζονται πάνω από 
2.5 δισεκατομμύρια συναλλαγές - εξασφαλίζοντας ότι λιανικές πωλήσεις ύψους € 47 δις βρίσκουν το δρόμο τους για το ταμείο. 

Τι καθιστούμε εφικτό 

• Πλήρη ορατότητα των θεμάτων σε όλο το εύρος της αλυσίδας

• Δικανική ανάλυση πολλαπλών πηγών δεδομένων ταυτόχρονα 
π.χ. EPOS, Online, Στοκ, Τραπεζικά

• Δυνατότητα αντίδρασης σε θέματα γρήγορα & προληπτικά

• Ενίσχυση παραγωγικότητας με αυτοματοποιημένες αναφορές

• Βοήθεια στην επιβολή της τήρησης των διαδικασιών

• Ισχυρή αποτροπή: πολλοί από τους πελάτες μας υποστηρί-ζουν 
ότι για κάθε ευρώ που εξοικονομείται μέσω της IntelliQ, ένα 
ακόμη ευρώ εξοικονομείται αποτρέποντας επίδοξους απατεώνες

• Οι αυτοματοποιημένες έρευνες προσφέρουν στοιχειοθετημένες 
υποθέσεις σε "πακέτο" καθ' επανάληψη

• Επιστροφή επένδυσης χρόνο με το χρόνο - ROI μέσα σε 6 μήνες

Τι προσφέρουμε

• Οπτική, πλήρως διαισθητική drag-and-drop δημιουργία αναφορών & αυτοματισμών

• Προσφορά αναλυτικής γνώσης και καλύτερων πρακτικών 

• Επιλογές για εφαρμογή στο cloud ή εγκατάστασης σε ιδίους server

• Ταχεία εφαρμογή 

• Πλήρης εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών

Αποδεχθείτε την ΔΩΡΕΑΝ Πρόκληση Δεδομένων της IntelliQ ! 

Προσφέρουμε στους εμπόρους λιανικής την εντελώς μοναδική ‘Πρόκληση Δεδομένων’ – στην οποία αναλύουμε δεδομένα 3 
μηνών των δεδομένων του EPOS σας με το λογισμικό μας για τον εντοπισμό πιθανών περιοχών δόλιας δραστηριότητας – 
εντελώς δωρεάν. Τα αποτελέσματα σας γίνονται γνωστά μέσω ενός Functional Workshop ώστε να καταδείξουμε την πιθανή 
εξοικονόμηση και ενισχυμένη προστασία κέρδους που μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό σας η λύση μας.
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Το Δένδρο της Ταμειακής Απάτης της IntelliQ  
Χρησιμοποιώντας την πείρα της στην πρόληψη απωλειών και τις πληροφορίες από την μεγάλη λίστα πελατών της, η IntelliQ έχει αναπτύξει το "Δένδρο της 
Ταμειακής Απάτης". Έχει σχεδιαστεί για να απεικονίζει το εύρος και το βάθος της περίπλοκης και συχνά αόρατης απάτης στο σημείο πώλησης. Παρατίθενται 
πολλοί από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας και συναλλαγών που είναι επιρρεπείς σε εσωτερικές ατασθαλίες, με τις διάφορες αποχρώσεις των σχετικών 
συμπεριφορών αλληλένδετες.

Η λύση πρόληψης απωλειών IntelliQ επιτρέπει στους εμπόρους όλων των τομέων και μεγεθών να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από την εσωτερική απάτη σε 
όλες τις περιοχές δραστηριότητας. Η λειτουργικότητα του αυτοματοποιημένου Blueprint δίνει επίσης τη δυνατότητα στους ερευνητές να λαμβάνουν έτοιμες 
υποθέσεις "πακέτο", με όλα τα σχετικά στοιχεία παράνομων συναλλαγών που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία έρευνας. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να 
αποδεχθείτε την πρόκληση δεδομένων, η βασική διερεύνηση περιλαμβάνει όλους τους κλάδους του δέντρου απάτης που σχετίζονται με τον τομέα σας.

Ένα μικρό δείγμα των πελατών της IntelliQ: 

http://www.claires.com/site/index.jsp

