Homer
Od początku swej działalności na rynku książki
OSDW Azymut stara się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom swoich partnerów biznesowych. Pilnie
wsłuchuje się w głosy płynące z branży księgarskiej,
aby jak najlepiej rozpoznać jej potrzeby i umieć
właściwie i skutecznie na nie zareagować.
Konsekwencją tej postawy jest nie tylko
optymalizowanie dotychczasowej oferty Azymutu,
ale także wprowadzanie kolejnych zaawansowanych
rozwiązań
umożliwiających
jeszcze
lepszą
współpracę z naszymi partnerami i pogłębiających
wzajemne relacje. Właśnie takim nowatorskim
rozwiązaniem jest Homer.

w oparciu o pełny obraz bieżącej działalności
handlowej zapewnia szeroko rozbudowana sekcja
Raporty i Analizy.

Homer to pierwsze na polskim rynku oprogramowanie
do
kompleksowego
zarządzania
księgarnią
stacjonarną. Dzięki szerokiej gamie funkcjonalności
pozwala na precyzyjne nadzorowanie i koordynowanie
wszystkich etapów prowadzenia księgarni: od obsługi
przyjęcia dostaw od wielu dostawców, poprzez
obsługę sprzedaży (wydawanie paragonów/faktur
VAT), obsługę konsygnacji, zarządzanie gospodarką
magazynową (dobiórki, zwroty), po obsługę
rozrachunków
z
kontrahentami.
Wsparcie
podejmowania właściwych decyzji biznesowych

Aktualizacja kartoteki odbywa się w pełni automatycznie bez konieczności wykonywania żmudnej ręcznej
pracy.

„

Tym, co zdecydowanie wyróżnia Homera spośród
innych używanych przez księgarzy programów
sprzedażowo-magazynowych
jest
możliwość
aktualizowania kartoteki asortymentu przy pomocy
Wirtualnej Bazy Danych (WBD). Na WBD (codziennie
aktualizowaną o tytuły pojawiające się w sprzedaży
w Azymucie) składają się zestandaryzowane opisy ok.
100 tysięcy tytułów, wraz z barwnymi reprodukcjami
(skanami) ich okładek.

Homer przystosowany jest do pracy jedno- lub
wielostanowiskowej. Istnieje możliwość konfiguracji
uprawnień do poszczególnych modułów programu
a przez to łatwego definiowania systemu praw
dostępu. Administrator programu oraz upoważnieni
użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić
uprawnienia każdego z operatorów.

Jestem przekonana, że właśnie ten program
w niedługim czasie zdominuje rynek księgarski

”

Joanna Sapiego
własciciel, Polskie Księgarnie Specjalistyczne

Program Księgarski Homer
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WBD- Aktualizacja

Oprogramowanie Homer współpracuje z otoczeniem
zewnętrznym. Jest w pełni kompatybilne z systemami
informatycznymi Azymutu, a także, umożliwia wymianę
dokumentów z innymi dostawcami, usprawniając
pracę każdej księgarni. Homer współpracuje
z czytnikami kodów kreskowych EAN i drukarkami
fiskalnymi - Posnet Thermal, Posnet (homologacja
2001), Emar Duo Pro, Elzab.

Homer powstawał przy współudziale środowiska
księgarskiego. Powołany przez księgarzy zespół
ekspercki konsultował programistów Azymutu oraz
testował
pierwsze
wersje
oprogramowania,
przyczyniając się do wyeliminowania ewentualnych
błędów, a także do rozbudowania aplikacji o nowe
funkcjonalności. Dlatego, jako o jedynym programie na
rynku, można o nim powiedzieć: Homer to nowa jakość,
tworzona przez ludzi z branży dla ludzi z branży!
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Moduł Kartoteki
W module znajdują się dwie podstawowe, niezbędne
dla prowadzenia księgarni kartoteki: kartoteka
asortymentu i kartoteka kontrahentów. Moduł ten
umożliwia zarządzanie danymi zgromadzonymi
w obu kartotekach: dodawanie nowych rekordów
bądź usuwanie starych oraz ich modyfikacje.
Kartoteka asortymentu
Homer jest programem do obsługi sprzedaży
wieloasortymentowej. Obok kart książek w kartotece
asortymentu mogą znaleźć się inne sprzedawane
w księgarni artykuły bądź usługi, niemniej jednak
kartoteka asortymentu w sposób szczególny jest
przystosowana do sprzedaży detalicznej książek.
Kartotekę asortymentu można uzupełniać na dwa
sposoby: import danych z kartoteki towarów Azymutu
(dostawcy) bądź uzupełnianie kartoteki ręcznie. Import
danych to niezwykle łatwa i szybka procedura
przebiegająca w oparciu o dane z katalogu WBD
(Wirtualnej Bazy Danych Azymutu, zawierającej ok.
100 tysięcy uzupełnionych rekordów). Wyszukiwanie
w WBD odbywa się na podstawie tytułu, numeru EAN
lub ISBN oraz indeksu Azymutu.
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• autorzy,
• wydawca,
• kategorie tematyczne,
• ISBN,
• kod kreskowy.
Ważnymi elementami karty, niewystępującymi
w żadnym innym programie sprzedażowomagazynowym, są opis charakteryzujący zawartość
książki oraz barwny skan okładki.
Kartoteka asortymentu pomocna jest także przy
organizowaniu różnych akcji promocyjnych, m.in.
ustalaniu cen promocyjnych na poszczególne tytuły
(na zadany okres czasu) oraz wiązaniu kilku różnych
pozycji w zestawy (w celu sprzedaży w pakietach).

Uzupełniona karta książki w kartotece asortymentu
Homera zawiera wszystkie podstawowe informacje
bibliograficzne:
• tytuł/nazwa,
• podtytuł,

Kartoteka kontrahentów
Kartoteka kontrahentów umożliwia gromadzenie
i organizowanie wszelkich danych na temat klientów
księgarni. Uzupełniona karta kontrahenta zawiera:
• nazwę kontrahenta,
• adres (główny/wysyłki),
• NIP,
• indywidualne warunki finansowe (rabat handlowy,
marżę, termin płatności, limit kredytu kupieckiego,
prawo zwrotu).
• oraz inne atrybuty, które księgarz może
wykorzystać do zbudowania bazy danych
o swoich klientach.”

Kartoteka Asortymentu

Kartoteka Kontrahentów

Moduł Handel

Moduł Magazyn

Moduł ten zapewnia sprawną, w pełni automatyczną obsługę
procesów zakupu i sprzedaży asortymentu księgarni. Odpowiedzialny jest za: składanie zamówień u dostawców, wystawianie
dokumentów zakupu książek, realizowanie zamówień kontrahenta detalicznego, wystawianie dokumentów sprzedaży (faktura VAT/paragon) oraz wystawianie dokumentów korygujących.

Działający w ścisłej współpracy z modułem Handel
moduł Magazyn pozwala na kompleksowe i w pełni
zautomatyzowane
zarządzanie
gospodarką
magazynową księgarni. Podstawową funkcjonalnością
pomocną w sprawowaniu nadzoru nad całością
procesów logistycznych jest możliwość dokonywania
różnego rodzaju operacji magazynowych oraz
generowanie i archiwizacja opisujących je dokumentów
przychodowych i rozchodowych:
• PZ (przychód zewnętrzny) i WZ (rozchód
zewnętrzny),
• KON (konsygnacja) i ZWK (zwrot konsygnacji)
z opcją wystawiania protokołu rozliczenia
z dostawcą,
• MM+ i MM- (przesunięcia między magazynami:
głównym, rezerwacji, wysyłkowym, zwrotów),
• ZW (zwrot do dostawcy).

Księgarz otrzymuje możliwość wygodnego i oszczędzającego
czas generowania elektronicznych zamówień do dostawcy za
pomocą selekcji książek z kartoteki asortymentu (sprawdzając
ich dostępność dzięki zaktualizowanej Wirtualnej Bazie
Danych). W przypadku dostawców wystawiających księgarzom
faktury w formacie XML, Homer może sam (po zrealizowaniu
zamówienia przez dostawcę) pobrać dokument zakupu
i importować fakturę, automatycznie odświeżając przy tym stany
magazynowe księgarni.
Moduł Handel pozwala na łatwe wystawianie dokumentów
sprzedaży (zarówno faktur VAT, jak i paragonów) oferując trzy
sposoby naliczania VAT-u:
• Brutto - domyślny sposób liczenia VAT-u dla paragonu (VAT
liczony jest od wartości brutto dokumentu dla danej stawki
VAT),
• Netto - domyślny sposób liczenia VAT-u dla faktur (VAT
liczony jest od wartości netto dokumentu dla danej stawki
VAT),
• Netto Brutto - VAT liczony jest dla każdej pozycji dokumentu
indywidualnie.

Moduł Magazyn usprawnia także przeprowadzanie
okresowych inwentaryzacji. Zezwala na jednoczesne
prowadzenie spisów inwentaryzacyjnych z wielu
stanowisk (także przy użyciu czytnika kodów
kreskowych EAN), a w przypadku pojawienia się
różnic między stanami magazynowymi a ilością
stwierdzoną umożliwia tworzenie protokołów strat
i nadwyżek.

Domyślnie, przy wystawianiu dokumentów handlowych, wystawiane są
dokumenty magazynowe (WZ/PZ) i kasowe (KP/KW).

Moduł Handel

Moduł Magazyn
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Moduł Rozrachunki

Raporty i analizy

Zadaniem modułu jest bieżącą obsługa i ewidencja
rozrachunków z kontrahentami. Moduł pozwala na
prowadzenie
kasy
księgarni,
zarządzanie
należnościami wobec księgarni oraz zobowiązaniami
płatniczymi księgarni wobec dostawców. Umożliwia
wystawianie dokumentów kasowych wydania
i przyjęcia gotówkowego (KP - „kasa przyjmie” i KW
- „kasa wyda”) i bankowego - bezgotówkowego (BP
- „bank przyjmie” i BW - „bank wyda”).

Ta część aplikacji dostarcza pełnego obrazu
działalności biznesowej księgarni w oparciu o dane
zgromadzone we wszystkich modułach Homera.
Księgarz otrzymuje analityczny wgląd w bieżące
funkcjonowanie firmy, a także wsparcie w efektywnym
planowaniu przyszłych decyzji handlowych.

Moduł Rozrachunki

Kreator raportów umożliwia samodzielne tworzenie
raportów w trzech obszarach:
1. Analizy tytułowe
a w szczególności:
• tytuły wyprzedane określonego dnia (z opcją
generowania średniej sprzedaży tygodniowej
i miesięcznej),
• tytuły na wyczerpaniu (kontrola stanów
magazynowych i sygnalizacja wyczerpania
zapasów),
• sprzedaż tytułów (np. najlepiej sprzedających się),
• wiekowanie
szczegółowe
(na
podstawie
określonej liczby dni z rozbiciem na tytuły
i przedziały czasowe),
• możliwość wykorzystania wyniku analizy (listy
tytułów) do: złożenia zamówienia, stworzenia
(wydruku) oferty, wygenerowania propozycji
zwrotu.

Raport kasowy pozwala na kontrolowanie bieżącego stanu kasy
w podziale na formy płatności

Raporty i Analizy - Rozrachunki
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Raporty i Analizy

2. Kontrahenci, (dostawcy, klienci)
a w szczególności:
• analiza narzutu tytułu (w rozbiciu na dostawców),
• analiza narzutu dla dostawcy w podziale na
wydawców,
• ranking klientów,
• profil zakupowy klienta (ulubione tematyki,
wydawcy, serie wydawnicze, autorzy).

3. Pozostałe analizy
a w szczególności:
• sprzedaż za okres (kwotowa wielkość sprzedaży
w zadanym przedziale czasowym),
• obrót tytułu (analiza sprzedaży towarów
konsygnacyjnych),
• szczegółowy profil sprzedażowy księgarni.
Użytkownicy poruszający się w środowisku SQL
uzyskują możliwość tworzenia kwerend baz danych
Homera wedle własnej inwencji i potrzeb.

Raporty Wielooddziałowe

Raporty i Analizy

Raporty i Analizy
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Homer – wersja wielooddziałowa
Właściwe i skuteczne zarządzanie siecią księgarń
to poważne wyzwanie, dzięki wprowadzeniu zaawansowanych rozwiązać, Program Księgarski HOMER pozwala efektywnie zorganizować pracę. System umożliwia pracę on-line sieciom księgarskim wielooddziałowym, posiadającym często skomplikowany obieg dokumentów, rozliczeń w oparciu o kilka magazynów.
Oferujemy Państwu gotowe - uniwersalne
rozwiązanie branżowe,
KORZYŚCI
Większa kontrola nad działalnością firmy
• Centralne zarządzanie siecią księgarń.
• Centralne zarządzanie asortymentem

schemat obiegu informacji i dokumentacji
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• Kontrola obiegu dokumentów
• Spójna i aktualna baza informacji o towarach
i klientach
Optymalizacja procesów zarządzania siecią
• Planowanie i optymalizacja dostępnego w księgarniach asortymentu
• Optymalizacja, kontrola stanów magazynowych
w połączeniu z systemem automatycznych zamówień.
• Ranking i ocena sprzedaży w poszczególnych
punktach
• Wsparcie marketingowe – centralne zarządzanie
programami promocyjnymi i lojalnościowymi

Wymagania sprzętowe
Homer w wersji wielooddziałowej jest rozwiązaniem skalowalnym, a wymagania sprzętowe
związane są ściśle ze skalną prowadzonego biznesu, głównie z liczbą punktów handlowych,
szerokością asortymentu oraz liczbą wystawianych dokumentów. Decyzję o doborze
platformy sprzętowo-programowej podejmujemy wspólnie z klientem.

Panel Administracyjny
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Funkcjonalności wersji wielooddziałowej
• Wymiana informacji o stanach towarowych między oddziałami umożliwiająca przeszukiwanie na
podstawie podstawowych atrybutów towaru.
• Przesyłanie dokumentów dyspozycji między oddziałami. Dokument eksportowany umożliwia półautomtyczne zaimportowanie w innym oddziale
(po żądaniu użytkownika z tego oddziału). Dyspozycje wydania fs/wz/rw przyjmowane dokumentami fz/pz/pw.
• Zwroty towarów do oddziału z którego zostały pobrane.
• Analizy międzyoddziałowe:
- ranking księgarni wg sprzedaży za zadany
okres
- ranking księgarni wg marży procentowo i wartościowo za zadany okres
- zestawienie zapasu magazynowego w rozbiciu
na księgarnie (ilościowe, wartościowe: zakup/
detal)

wyszukiwanie w oddziałach
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- wiekowanie zapasu w rozbiciu na księgarnie
(ilościowe, wartościowe: zakup/detal)
- Zestawienie dokumentów danego typu w danym oddziale
- Najlepiej sprzedające się pozycje w żądanym
okresie
- Sprzedaż zadanego tytułu w żądanym okresie
- Sprzedaż towaru dla wskazanego odbiorcy
- Zakup towaru od wskazanego odbiorcy
• Zarządzenie oddziałami
- Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie oddziałów
- Nadawanie uprawnień dla oddziałów, ustawianie haseł, blokowanie dostępu.
• Zabezpieczenie kanału komunikacyjnego

rozrachunki - zobowiązania

Indywidualna pomoc wdrożeniowa
Jak nikt inny rozumiemy skale i różnorodność asortymentu będącego w obrocie księgarni. Homer posiada
możliwość importu/eksportu większość podstawowych plików TXT
Niezależnie od uniwersalnej formy importu wraz z HOMEREM oferujemy moduły importu które minimalizują
zakres prac związanych z przeniesieniem danych z takich programów jak:
• SUBIEKT
• TELEVOKS
• WF-MAG 7
• KS HUK

• ŚWIATOWID
• SYMFONIA
• KADET

„MODUŁY” będą umożliwiały powiązanie towaru (tytułu) z kontrahentem.

Wszelkie informacje dotyczące oprogramowania i aktualizacji znajdziecie
Państwo w poświeconym Homerowi serwisie internetowym:

www.azymut.pl/homer
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