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Grupa Ray Obuwie jest niekwestionowanym liderem dystrybucji oraz detalicznej sprzedazy

obuwia w potnocno wschodniej cz^sci Polski. Siec sprzedazy Ray Obuwie od blisko 15 lat stara SJQ

zapewnic klientom szeroki wybor obuwia dla catej rodziny w konkurencyjnych cenach. Z myslq o

naszych klientach, doktadamy wszelkich starari, by wraz niskq cen$ sprzedazy, jakosc produktow byta

mozliwie najlepsza, a miejgc wptyw na dobor tworzyw podczas powstawania kolekcji, dbamy o wybor

mozliwie najlepszych materiatow do ich produkcji.

Siec sprzedazy liczy t$cznie ponad 130 sklepow o powierzchni pojedycznych salonow 100 -

400 m2, gdzie w okresie jednego roku, dostarczanych jest ponad 1500 nowych modeli dla kobiet,

mQzczyzn, dzieci i mtodziezy. Specyfika naszej branzy wymaga sprawnego i tatwego zarzqdzania

wieloma magazynami, politykq cenowa, promocjami czy tez sezonowymi obinzkami cen.

Z uwagi na ograniczenia uzywanego systemu podjelismy decyzje o jego zmianie. Dzi^ki
partnerowi firmy COMARCH, Pomorskiej Grupie Informatycznej, zdecydowalismy SJQ na wybor

platformy Comarch ERP Altum i Comarch Retail. Rozwiqzanie gwarantuje nam centralne zarzqdzanie

stanami magazynowymi we wszystkich sklepach, realizacjQ przesuni^c towarow pomiedzy sklepami,

sprawna i szybkg kontrolQ nad cennikami i promocjami z centrali firmy oraz obstugQ reklamacji. Dzi^ki

konstrukcji systemu jestesmy w stanie z centrali firmy decydowac o wygl^dzie interfejsu POS na

sklepach, wydrukach, uprawnieniach i rabatach pracownikow. Dodatkowo bardzo waznq cechq

systemu Comarch Retail byta dla nas mozliwosc pracy systemu w trybie offline, umozliwiajqc pracQ

sklepu bez zaktoceri rowniez w przypadku ktopotow z dost^pem do internetu. System Comarch ERP

Altum zostat rozbudowany o mozliwosc importu danych ze wskazanych przez nas zrodet eliminuj^c

wiele czasochtonnych czynnosci oraz zostat zintegrowany z naszym systemem finansowo-ksiQgowym
co rowniez znaczqco usprawnia pracQ dziatu ksi^gowosci.

Dzi^ki doskonatej znajomosci systemu przez Pomorskq GrupQ Informatyczng wdrozenie

odbyto siQ sprawnie i szybko - uruchomienie 120 sklepow zaj^to tylko 4 miesiqce! Partner dostarczyt

nam i skonfigurowat rowniez srodowisko serwerowe oraz sprz^t komputerowy na stanowiska POS.

Z petnym przekonaniem, polecamy system Comarch ERP Altum oraz Comarch Retail jako

narzQdzie niezb^dne do sprawnego prowadzenia biznesu i budowania przewagi na rynku oraz

Pomorskg GrupQ Informatyczn^ jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.
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