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1С:Роздріб 8.  Магазин побутової техніки та засобів 
зв'язку для України 

Галузеве рішення призначене для автоматизації торговельної діяльності магазинів побутової техніки та 
салонів мобільного зв'язку (у тому числі об'єднаних в торгові мережі). Програмний продукт розроблений з 
урахуванням специфіки торгівлі мобільними телефонами, цифровою технікою, послугами стільникового 
зв'язку. 

Рішення «1С:Підприємство 8. Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України» розширює 

функціональні можливості типового рішення «1С:Роздріб для України» для роботи зі специфічним 

асортиментом (побутова техніка, мобільні телефони, комп'ютери та комплектуючі) та бізнес-процесами 

(обміну старих виробів на нові з доплатою (Trade-in), прийом товарів для ремонту і гарантійного 

обслуговування). 

Основні функціональні особливості 

Для відображення галузевої специфіки в програмі «1С:Роздріб 8. Магазин побутової техніки та засобів зв'язку 

для України» реалізовані додаткові функціональні можливості 

Автоматизований облік всіх операцій: 
 посерійний облік товару; 

 інвентарний облік товару; 

 прийом товару в ремонт, видача товару з ремонту; 

 уцінка бракованих і б/в товарів; 

 можливість обміну старих виробів на нові з доплатою (Trade-in); 

 можливість автоматичного друку гарантійних талонів при продажу для товарів, що підлягають гарантійному 
обслуговуванню; 

 оформлення переміщення товарів між магазинами, внутрішніми складами магазинів, магазинами і складами 
підприємства, в тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі. 

Сервісне обслуговування (сервіс-центр): 
 діагностика, оформлення ремонту; 

 видача підміни на час ремонту, облік підмінного фонду; 

 контроль товарів прийнятих в ремонт, переданих в сторонні сервісні центри; 

 реєстрація власних етапів ремонту, що відображають особливості ремонту в компанії. 

Різні варіанти настройки ціноутворення: 
 можливість розробки системи ціноутворення для торгової мережі; 

 контроль максимальної і мінімальної націнки, установка правил розцінки; 

 управління маркетинговими акціями (призначення знижок при певних умовах продажу товарів, використання 
дисконтних карт і т. д.). 

Багатофірмовий облік: 
 кожен магазин (торговий зал) може бути віднесений до певної організації (фірмі); 

 в якості організацій можуть виступати юридичні або фізичні особи (фізична особа підприємець). 

Контроль роботи магазину: 
 актуальні дані про залишки товарів на складах; 

 аналіз: серійних номерів, товарів в ремонті, переданих в сервісний центр або відданих в підміну; 

 можливість перегляду залишків інших магазинів; 

 відомість товарів до вступу або реалізації; 

 статистика чеків ККМ з деталізацією до хвилини. 

Контроль роботи персоналу: 
 облік робочого часу персоналу; 

 обмін даними з «1С:Підприємство 8. Зарплата і управління персоналом»; 

 можливість контролю своєчасної обробки документів продавцями магазину; 

 автоматичне формування регламентних документів. 

Інші функціональні можливості: 
 підключення торгового устаткування; 

 різноманітна аналітична звітність; 

 обмін з керуючою системою. 

 

http://medias.com.ua/catalog/Rozdribnatorgivlya/1S_Roznitsa_8_dlya_Ukrainy/
http://medias.com.ua/catalog/Kadroviy_oblik_ta_rozrakhunok_zarplati/1S_Predpriyatie_8_Zarplata_i_Upravlenie_Personalom_dlya_Ukrainy/
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Особливості ліцензування 

Конфігурація «Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України» є повністю відкритою, не містить 

захищених ділянок коду і не використовує апаратну захист.  

 

Програмний продукт «1С:Підприємство 8. Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України» 

забезпечує роботу прикладного рішення на одному робочому місці в один момент часу. Для автоматизації 

торгового підприємства, що складається з декількох магазинів, в кожен магазин необхідно придбати окрему 

поставку «1С:Підприємство 8. Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України».  

 

Для розширення кількості робочих місць в межах однієї локальної мережі (одного магазину) потрібно придбати 

необхідну кількість додаткових ліцензій на платформу «1С:Підприємство 8».  

 

Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер «1С:Підприємство 8». 

  

 

 

 

З будь-якими питаннями щодо вибору оптимальної для вас програми 1С звертайтеся: 

тел./факс: (032) 240-00-36 

e-mail: sales@medias.com.ua 

http://medias.com.ua/catalog/Litsenzii_do_produktiv_na_platformi_1S_Pidpriemstvo/
mailto::sales@medias.com.ua

