
The Converged Vision™ 
Company

Ποιοι 
Είμαστε;
Η Nanodems Corporation είναι 
κατασκευαστής Ολοκληρωμένων Λύσεων 
Λογισμικού με υποστήριξη σε 6 ηπείρους με 
γραφεία Sales & Support. Εδώ και πολλά 
χρόνια αναπτύσσουμε λύσεις με τεχνολογία 
αιχμής τόσο για τη λιανική όσο και για την 
τραπεζική αγορά. Ενσωμάτωση 
συστημάτων POS, Ταμειακών Μηχανών, 
CCTV, Συναγερμού και Access Control, που 
διευκολύνει καθημερινά τις επιχειρήσεις, με 
έλεγχο όλων των πληροφοριών κάτω από 
μία πλατφόρμα είτε μέσω του Interface μας 
είτε απευθείας από τις πλατφόρμες ERP.
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Επιχειρηματική 
Ευφυΐα
Η πλατφόρμα Nanodems Business Intelli-
gence συμβάλλει στην ταχύτερη και 
ακριβέστερη ενημέρωση των υπευθύνων 
λήψης αποφάσεων με ποιοτικές αναφορές, 
αναλύσεις και σχεδιασμό φιλικό προς το 
χρήστη. 
* Αναφορές λειτουργίας από όλο τον 
κόσμο συνιστούν τη λύση Business Intelli-
gence για την μείωση του λειτουργικού 
κόστους, την  αύξηση των εσόδων και την 
αποτροπή εσωτερικών κλοπών μέχρι και 
30%. 
Η λύση Nanodems  Retail είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για την λήψη καλύτερων 
αποφάσεων, αναλύοντας τα δεδομένα και 
προσφέροντας benchmarks επιδόσεων για 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότερης 
λειτουργίας της επιχείρησης.

Μειώνει τις 
εσωτερικές 
απώλειες 
μέχρι 30%*
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Οπτικοποίηση των σωστών πληροφοριών στο σωστό άτομο, 
την κατάλληλη στιγμή, στο σωστό μέρος διευκολύνοντας την 
κατανόηση του χρήστη, εξαλείφοντας σωρεία  μη χρήσιμων 
πληροφοριών. Ανάλυση σε οποιαδήποτε δεδομένα,  
οποιασδήποτε κλίμακας, πάνω από συστήματα και 
εφαρμογές, επιτρέπει κάθε διαδικασία, συμβάν και 
συναγερμό να οδηγείται από δεδομένα. Ενοποίηση μηχανικής 
μάθησης, αυτοματισμού και AI σε μια λύση που προσφέρει 
εξατομικευμένες, αποκλειστικές αναλύσεις σε κάθε ζήτηση.

Ξεκινήστε ορίζοντας κριτήρια - όνομα, περιγραφή και 
αναζήτηση για την αναφορά σας. Συνεχίστε με τον ορισμό 
των εργαλείων γραφικών απεικόνισης αναφοράς, όπως Table, 
Pie, Line, Bar και Gauge και η προσαρμοσμένη αναφορά είναι 
έτοιμη σε λίγα δευτερόλεπτα.

Video / Αναφορές βάσει 
Υποκαταστήματος, 

Προϊόντων & Προσωπικού

Αναλυτικές  Αναφορές
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Το Audit Trail καταγράφει όλες τις 
λεπτομέρειες των Αρχείων 
Καταγραφής Χρήστη για κάθε 
προκαθορισμένη συναλλαγή 
πώλησης. Με πολύ ισχυρές 
δυνατότητες, καλύπτει την 
αυτόματη οπτικοποίηση 
δεδομένων με αναφορές 
επιχειρηματικής κλάσης και 
ευφυΐα. Επιπροσθέτως, εύκολη 
διαχείριση σεναρίων και ανάλυση 
what-if μεταξύ άλλων.

Η Nanodems Retail Solution 
ενσωματώνει εφαρμογές 
CCTV & Ταμειακού 
Συστήματος και τις ελέγχει 
μέσω ενός περιβάλλοντος 
χρήσης.

Δεν απαιτείται
πρόσθετος 
εξοπλισμός στα 
καταστήματα, 
Χαμηλό 
λειτουργικό κόστος


