
S čím všetkým vám mib:RETAIL pomôže

Prehľad a prepojenie transakčných dát 
z vašich kampaní a akcií, predajov
z POS-iek, či údajov o zásobach z ERP. 

Naše riešenie za vás všetko spočíta 
a pripraví potrebné prehľady a reporty.

Získajte aktuálny prehľad odkiaľkoľvek, 
aj prostredníctvom mobilu či tabletu.

Nástroj mib:RETAIL je riešenie, ktoré umožní vytvárať automatizované prehľady o promóciach, zásobách, letákových 
akciách, počte predaných kusov a cenách podľa vašich požiadaviek, ako aj podľa požiadaviek Zákona o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami (Z.č. 91/2019 Z.z). Celé riešenie je navrhnuté v prostredí SAP ANALYTICS 
CLOUD (ďalej SAC).  Ide o nástroj, kde nie je  podmienkou  mať  SAP ERP.  Ide o end-to-end BI nástroj resp. skupinu 
nástrojov, ktoré dokážu  spájať  údaje z rôznych zdrojov, spracovať “BIG DATA”, simulovať rôzne scenáre, plánovať  
a prepájať finančné, obchodné a predajné plány, vyhodnocovať či analyzovať skutočnosť voči plánu v reálnom čase. SAC 
disponuje  vstavanými funkcionalitami, ako napr. predikčné modelovanie, machine learning, štatistické vyhodnotenie 
údajov, simulácie či množstvo predvoleného obsahu pre analýzy v oblasti malobchodu a veľkoobchodu.

Prehľadný reporting nad údajmi z viacerých zdrojov
Plánovanie a možné simulácie  vývoja budúceho stavu (Smart Predict)
Analýza marží a ziskovosti  artiklov,  “merchandise” kategórií, či kanálov 
Analýza kampaní a akcií, doporučenia artiklov pre kampane podľa rôznych kritérií 
Analýzy afinít a korelácií  medzi artiklami 
Výpočet dobropisov alebo ťarchopisov  pre dodávateľov podľa platnej legislatívy
Identifikuje nedostatky v zásobovacích procesoch  na predajniach  (MRP nastavenia, procesy na predajniach) 
Automatické vyhodnotenie odchyliek, ich príčin pomocou štatistických algoritmov a machine learning (Smart Insights)

 mib:Retail - príklady reportov: 
 je riešenie v užívateľsky priateľskom prostredí SAP Analytics Cloud.

Pred služobnou cestou ju stačí na počítači alebo mobile spustiť, vyplniť jednoduchú žiadanku zadaním základných 
údajov o ceste a odoslať žiadanku na schválenie.



mib:RETAIL

 
 

Automatizované reporty pre „Neprimerané podmienky”
 v obchode s potravinami 

mib:Retail Produktový list
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Výhody riešenia:
Komplexný RETAIL reporting - poskytuje „Business” detailné údaje o predajoch zo všetkých predajných 

 kanálov (maloobchod, veľkoobchod, eShop,) na  jednom  mieste 

Podpora mobilných zariadení 

Umožňuje Real-time prístup  k aktuálnym predajným a nákupným údajom 

Štandardizované rozhrania a exitujúce integračné služby pre spracovanie vstupných údajov

Na bežnú prevádzku nie su potrební IT technici a špecialisti, po  zaškolení  to zvladnú vaši zamestnanci (kľúčoví používatelia).

Prináša nový business  pohľad na predajné  a nákupné  údaje - sú v detaile ako na  bločku alebo predajnom doklade 

Poskytuje  rozšírený pohľad na zásoby a finančné ukazovatele v kontexte nastavenia cien, marží , promócií, MRP či zásobovania  

Umožňuje generovať predpovede dopytu predajnosti v priebehu dňa, či podľa dňa v týždni s využitím predikčného enginu.

Rýchlosť nasadenia


Základný balíček od MIBCONu obsahuje:

Kompletné nastavenie nástroja a  návrh dátovej infraštruktúry

Základnú sadu bežne používaných reportov v súlade  so  zákonom č. 91/2019

Nastavenie 5 reportov podľa vašich iindividualných požiadaviek 

SAC prístupy pre prezeranie, zadávanie a tvorbu vlastných reportov 

Nastavenie rolí a oprávnení pre vašich zamestanancov alebo dodávateľov

Zaškolenie kľúčových užívateľov vrátane prípravy používateľskej príručky

Zvýšenú podporu pri produktívnom nasadení celej funkcionality



Procesné predpoklady:

Technické predpoklady:

Predpoklady úspešného nasadenia:

Poskynutie vybraných štrukturovaných dát 

Evidencia kampaní a akcíí v dátovej štruktúre  

Možnosť získavať údaje o predajoch  z POS terminálov

Chuť a  energia  aj  z vašej strany 

MS Windows 7, 8, 10/Apple Mac OS X Lion (10.7 a viac)

Prístup k dátovým knižniciam IS ERP a POS

NT bandwith minimálne 500-800 kbit/s na používateľa
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