
Több mint 1200 ügyfél 70 országban!
Több mint 30 partner a világban!

 Kategóriamenedzsment 

 növelje nyereségét optimalizált  
 árukihelyezéssel 

A kereskedők egyik legnagyobb 
kihívása a megfelelő árukihelyezés 
és a boltspecifikus termékválaszték 
kialakítása. Fontos szempont melyik 
termékből mennyit tartunk a polcon, 
mely rosszul fogyó terméket lenne 
érdemes kilistázni, a gyorsan fogyó 
termékek mellé elhelyezni azokat, 
melyeknek növelni szeretnénk az 
eladását. Nem mindegy sem a bolti, 
sem a polci elhelyezés, ha a vevő nem 
találja meg az árut, előbb-utóbb feladja 
a keresést. Ilyen és ehhez hasonló 
dilemmák megoldására szolgálnak 
merchandising programjaink.

A polctükrök készítése és a 
kategóriamenedzsment mára önálló 

„tudománnyá” nőtte ki magát. Az 
informatikai rendszerek használatával 
a kereskedő növelheti a hasznát, 
jobban kihasználhatja az üzletében a 
rendelkezésre álló helyet, akár az alsó 
polcokat is.

A Symphony EYC 
kategóriamenedzsment megoldásával 
megkönnyíti a kategóriáért felelős 
csapatok munkáját a kategória tervezési 
folyamat minden lépésében, legyen 
szó akár a stratégia kialakításától, a 
teljesítmény méréséről, a változások 
lemodellezéséről, a stratégiai 
szortimentek kialakításáról vagy akár 
polctükrök tervezéséről csoport és bolti 
szinten. 



 Miért hasznosak az Ön számára kategória  
 menedzsment és árukihelyezési megoldásaink? 
• Mert hatékonyabbá teszi a polctükrök kialakítását, megkönnyíti a tervezést.
• Mert növeli az elemzések sebességét, ezek hozzáadott értékére fókuszálva.
• Mert a rendszer könnyen kezelhető és átlátható, lehetőséget biztosít az azonnali 

kommunikációra a központ és a boltok között.
• Mert segítségével optimalizálhatja üzletében polctükreit és növelheti a 

helykihasználtságot, így gyarapíthatja a termelékenységet.
• Mert az előre tervezésnek köszönhetően megkönnyíti a munkát a boltban dolgozók 

számára.
• Mert segítségével minden boltra egyedi stratégiát alkothat meg.
• Segítségével könnyedén készíthet statisztikai riportokat, prezentációkat.

 Megoldások 
•	 Space planning, mely lehetővé teszi a virtuális polctükör készítését
•	 Space automation, mely képes több ezer, teljes mértékben optimalizált boltspecifikus 

polctükröt generálni bolt- vagy csoportspecifikus adatok és konfigurálható szabályok 
alapján 

•	 Macro space planning, mellyel könnyedén lemodellezheti üzlethelyiségét
•	 Retail viewer, mely biztosítja a polcszervizzel kapcsolatos feladatok mindennapi 

kommunikációját a központ és az üzletek között
•	 Assortment management, mely lehetővé teszi hatékony szortiment optimalizációt
•	 iCapture, mely mobil eszközön lehetővé teszi a polctükör bevezetést és megfeleltetést

 Space planning 
A Space Planning szoftver lehetővé teszi virtuális polctükrök készítését, segítségével az 
aktuális üzletre vonatkozó vásárlási adatok függvényében tervezheti meg, mely terméket 
pontosan hol és mekkora számban helyezzen el a polcokon.

Erőforrás	fókusz
•	 A Space Planning a kézi erőfeszítések minimalizálására törekszik a gyorsbillentyűkkel 

és ikonkészlettel 
•	 Könnyen megtanulható 
•	 Az eredmények eléréséhez minimális 

kattintás szükséges 

Értékesítés növelése
•	 Rapid, boltspecifikus kivitelezés
•	 Készlethiány csökkentése 

boltspecifikus választék 
kialakításával

•	 Árukihelyezési stratégia 
vizualizálása



Költségcsökkentés
•	 Megnövelt értékesítési hatékonyság a kiemelt hely allokáció által
•	 Stratégiai és taktikai döntésekre rövidebb reakcióidő
•	 Termelékenység növelése - csökkentett munkaerőigény és tervezési költség 

Gyártói	és	kiskereskedői	kapcsolatok	fejlesztése	
•	 Nagyobb kapacitás marad az együttműködésre
•	 Azonos fájl formátumokkal interakció lehetősége
•	 Kategóriák forgalmának növelése

 Space automation 
A Space Automation képes több ezer teljes mértékben optimalizált boltspecifikus polctükröt 
generálni bolt- vagy csoportspecifikus adatok és konfigurálható szabályok alapján 
Segítségével meghatározhatja a kategória polcszerviz szabályozásait, optimalizálhatja a 
készletet a helyi keresleti igényeknek és a stratégiai készletszabályoknak megfelelően, így 
az előzetesen rögzített céloknak megfelelően alakíthatja ki polcait.

Az	automatizált	kategória	optimalizálás	előnyei:
•	 Minden cikkelemhez könnyedén ki tudja választani a legoptimálisabb polchelyet.
•	 Segítségével növelheti készlet beruházási megtérülését.
•	 Csökkenti a készlethiány lehetőségét, alkalmazása nagyobb polcelérhetőséget biztosít.
•	 Felgyorsítja az új termékek forgalomba hozatalát.
•	 Jelentősen csökkenti a boltspecifikus polctükrök elkészítési idejét.
•	 Időt takarít meg az elemzések és a hozzáadott értékkel rendelkező feladatok számára.



 Macro space planning 
A szoftver segítségével lemodellezheti 
üzlethelyiségét, elemezheti az üzlet 
elrendezését és megtervezheti a teljes bolt 
eladóterét a minél jobb kihasználtságot 
szem előtt tartva.

Az	üzlettervező	előnyei:

•	 Gyors és pontos alaprajzok készítése.
•	 Segít a tervezésben: felméri a 

polctükrön rendelkezésre álló helyet és 
automatikusan kiszámolja az elhelyezni 
kívánt termék optimális elrendezését.

•	 Felméri, elemzi és kiértékeli a 
különböző teljesítményeket bármely 
termékkategóriában, folyosón, 
részlegen, vagy akár az egész 
áruházban.

•	 Segít a termék pozícionálásában.
•	 Használatával könnyebben 

megteremtheti az összhangot az üzlet 
megjelenésében, esztétikusabbá válnak 
a polctükrök.

 Retail viewer 
A Retail Viewer egy olyan egyedülálló eszköz, 
amely biztosítja a polcszervizzel kapcsolatos 
feladatok mindennapi kommunikációját a 
központ és az üzletek között.

A	Retail	viewer	előnyei:
•	 Makró helyigény tervet biztosít a boltok 

számára, mely tartalmazza a kategória 
polctükreit is.

•	 Egyedi nézetet jelenít meg felhasználói 
csoportonként.

•	 Értesítést küld az új lekérdezésekről 
(e-mailben is).

•	 Könnyen használható.
•	 Biztosítja online nyomtatás lehetőségét, 

jelentések, elemzések készítését.
•	 Online értesítést küld, ha problémát talál a 

tervezés során.
•	 Kétirányú kommunikációt biztosít: 

egyfelől időben értesíti az üzleteket 
a megfelelő információkról, másfelől 
kommunikálja a boltok változtatási 
igényeit a központ felé. Azaz lehetővé 
teszi az üzletek számára a visszajelzést 
és ezáltal elősegíti a folyamatos fejlődést.



	iCapture	-	polctükör	bevezetés	és	megfeleltetés	
A képfelismerő technológiát kihasználva 
lehetővé teszi a szerveztek számára, hogy 
elemezhessék, nyomon követhessék mi 
történik a boltban, akár a kategória polcok, 
szortiment és promóciós polci tevékenység 
valós idejű állapotát, valamint segíti a 
boltokkal történő együttműködést. Gyorsítja 
a polctükör végrehajtást, javítja a megfelelést 
és példátlan bolti polcmenedzsmentet 
biztosít. 

Az iCapture bebizonyítja, hogy egy kép 
többet ér minden szónál. A mobilalkalmazás segítségével a boltban a polctükörröl készített 
fotó alapján perceken belül megállapítható, hogy megfelel-e az elvárásoknak, amennyiben 
nem, mi a probléma.

A	módszer	előnyei:

•	 A központ minden információt egy helyen lát a boltokról, az adott és az elvárt állapot 
könnyedén összevethető, így az ellenőrzés folyamata hatékonyabbá válik.

•	 Cloud alapú szolgáltatás, így támogatja a vezetőség, területek és a boltok 
együttműködését

•	 Bármely okos telefonon elérhető, bármikor, bárhol. 
•	 Alkalmas valós idejű jelentések készítésére.
•	 Növeli a ROI-t.

 Assortment management 
Szortiment	optimalizáció	eszköz	gyártóknak	és	kereskedőknek - az Assortment Management 
segít, hogy proaktívan tudja azonosítani és értékelni az új piaci lehetőségeket, miközben a 
kereskedők és gyártók közötti együttműködést is előmozdíthatja a kategória növekedés 
elérése érdekében – értékesítés és jövedelmezőség maximalizálása.

Munkafolyamatai/moduljai:

•	 Célmeghatározás:	szortiment célok rögzítése, melyeket később fel lehet használni audit 
célokra.

•	 Kategóriavizsgálat: olyan elemzéseket és riportokat tartalmaz, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a kategória teljesítményét a piachoz és a konkurenciához képest 
meghatározzák.

•	 Termékválaszték	 optimalizálás: segítségével csoport specifikusan modellezhetőek a 
területi és elosztási változások. A munkafolyamat biztosítja, hogy a terület továbbra 
is kiegyensúlyozott maradjon és megfeleljen a vásárlói igényeknek. A változások 
értékesítésre gyakorolt hatása a későbbiekben modellezhető.

•	 Helyigény	tervezés: a megállapított változtatások rögtön átvezethetőek polctükörre is. 
•	 Kategória	 bemutató: grafikonok garmadájából választhatja ki azt, amely a leginkább 

megfelelő belső vagy külső előadásokhoz.
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