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RETAIL MANAGEMENT

®myCASH

Moderní styl 
maloobchodního prodeje

myCASH® přináší řešení, 
které usnadňuje obsluhu 

zákazníků, zrychluje odbavení 
a podporuje standardní 

i specializovaný hardware. 

Díky efektivitě prodejních 
procesů se mohou prodavači 

a vedoucí věnovat zákazníkům 
a ti se do prodejen rádi vrátí, 

protože na ně bude vždy čekat 
personi�kovaná nabídka, 

zajímavé cenové a věrnostní 
akce i rychlé a pohodlné 

placení u pokladny.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

· Řízení na základě aktuálních, reálných a objektivních kritérií a dat

· Zrychlení odbavení zákazníků

· Vyhodnocovací a manažerské reportingové nástroje

· Práce s personi�kovanými daty zákazníků

· Podpora věrnostních systémů a zákaznických karet

· Dostupnost v každém okamžiku díky podpory o�ine režimu

· Standardizace veškerých procesů podle best practices 
 a de�novaných pravidel

· Optimalizace pro velké prodejní sítě, včetně podpory 
 franšízových partnerů

· Snížení přímých provozních nákladů odbouráním serverové správy 
 v prodejnách

· Maximálně jednoduché a intuitivní ovládání 

· Obousměrná komunikace s ekonomickým a skladovým systémem

· Otevřenost pro speciální zákaznické úpravy

· Řešení jako služba s nulovými investičními náklady

· Podpora pružné cenové politiky

· Podpora průběžných i rychlých inventur

· Podpora prodeje kompletů a setů

· Podpora příjmů alternativních platidel (měny, stravenky, vouchery)

· Provádění inventur a příjmu zboží s využitím mobilních terminálů

· Široká paleta využitelných periferií – skenery, váhy, 
 čtečky, počítadla

· Využití nových technologií – RFID, speciální čárové kódy

· Propracovaný systém servisní podpory

REFERENCE
Vážíme si každého klienta 
a respektujeme jeho jedinečnost. 
Ke všem přistupujeme individuálně 
s ohledem na potřeby a specifika jejich 
byznysu. Řešení myCASH® využívají 
například tito zákazníci:

KVADOS, a. s.
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              +420 596 126 210 (211)                  obchod@kvados.cz          kvados.czWEBTELEFON E-MAIL
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DRIVING YOUR BUSINESS

®VENTUS
ERP SOFTWARE
Podnikový systém projektovaný na míru 

®myAVIS
MOBILE SOLUTIONS
CRM s podporou obchodních 
procesů v terénu

®myTEAM
PROCESS MANAGEMENT
Řízení vnitro�remních procesů, úkolování
a práce s dokumenty

®mySTOCK
WAREHOUSE MANAGEMENT
Řízení logistiky a skladových procesů

NAŠE ŘEŠENÍ,
KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

®myCASH
RETAIL MANAGEMENT
Moderní styl maloobchodního prodeje

®myDATACENTER
PRIVATE CLOUD SOLUTION
Prostředí pro spolehlivý a bezpečný 
provoz aplikací
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KVADOS je od roku 1992 respektovaným výrobcem a dodavatelem softwarových 
řešení, služeb a poradenství. Jejich kvalitu dokládají certi�kace podle 
mezinárodních norem ISO pro oblast informačních a komunikačních technologií. 
Základním principem naší práce jsou správně řízené projekty a schopnost 
porozumět procesům a působení klientů. Využíváme k tomu bohaté zkušenosti 
našich odborníků a know-how prověřené v 11 zemích světa, kde působíme.

Dlouhodobě se soustředíme na vyhledávání nových tržních příležitostí a usilujeme 
o získání vedoucího postavení v oboru. Klademe si nemalý úkol – trvale dodávat 
produkty a služby, které podporují naše klienty v uskutečňování vytyčených cílů, 
pomáhají jim k úspěchu a k zefektivnění �remních procesů. Při vývoji řešení 
preferujeme kreativní a inovativní přístup. Také proto jsme spoluzakladateli sdružení 
IT Cluster – vůdčí síly výzkumu a vývoje nových technologií v Moravskoslezském 
kraji. Obchodně spolupracujeme s předními mezinárodními společnostmi, které 
nás pokládají za stabilního partnera, stejně jako naši zákazníci.



myCASH® je uceleným řešením 
pro maloobchodní prodejny
a jejich sítě, včetně podpory 
modelu franšízových partnerů. 
Předností pokladního infor-
mačního systému myCASH® 
je celá řada moderních nástrojů 
pro řízení motivace koncového 
spotřebitele k opakovaným 
nákupům, včetně využití perso-
ni�kovaných dat. myCASH® 
obsahuje také propracovaný 
věrnostní systém provázaný 
s manažerskými výstupy pro 
efektivní plánování spotřebi-
telských akcí, včetně segmentace 
zákaznických skupin. Umožňuje 
tím personi�kovat prodeje podle 
konkrétních klientů a marketin-
gově cílit nabídku zboží a služeb.

Přínosný je propracovaný nástroj 
pro optimalizaci a řízení procesů 
skladových zásob se zásobováním 
jednotlivých prodejen. Systém 
zefektivňuje práci zásobovacímu 
oddělení díky zohledňování 
sezonnosti, vlivu počasí a dalších 
vstupů pro optimalizaci velikosti 
zásob. Součástí řešení myCASH® 
je maloobchodní prodejní 
terminál navržený pro velmi 
rychlou a snadnou obsluhu. 
Proces prodeje usnadňuje 
integrace obrázků a fotogra�í 
výrobků, a to především pro 
rychlejší orientaci a vyhledávání 
sortimentu při prodeji. 

VÍCE NEŽ
POKLADNÍ
SYSTÉM

®MODULY myCASH

Základní
· Maloobchodní prodejní terminál
· Komplexní skladová evidence  dle prodejen  a umístění
· Evidence objednávek zákazníků
· Komplexní evidence objednávek  vydaných  vůči dodavatelům
· Centrální prodejní katalog a rozsáhlé nástroje 
 pro řízení cenotvorby 
· Efektivní zásobování včetně plánování  prodejů
· Vnitropodniková pokladna 
· Rozsáhlé nástroje pro věrnostní  program
· Propracovaný reporting  a vyhodnocování dat

Rozšiřující
· Manažerský informační systém (MIS)
· Podvojné účetnictví nebo integrační  modul na účetní evidenci
· Podpora režimu pro duty free prodej
· Evidence docházky zaměstnanců

Vítanou inovaci představuje nahrazení tradičního znakového displeje 
plnohodnotným monitorem. Ten zákazníka informuje o aktuálním nákupu 
a celkové ceně, zároveň jej cíleně marketingově oslovuje.

Integrace s automaty
pro vracení lahví

Počítadla osob
 Příchody a odchody návštěvníků
 Statistiky návštěvnosti a prodejní 
reporting

IP kamery
Obraz kamer integrovaný přímo
do pokladního terminálu
Ochrana zboží s dohledem
na spotřebitele i obsluhu
Videosekvence s časovou vazbou 
na prodejní doklady

Váhy
Pokladní váhy integrované do pultu
Samoobslužné váhy s displejem a galerií

Identi�kátory na rádiové
frekvenci (RFID)

Komplexní využívání 
čárových kódů
Identi�kace prodavačů, obsluhy, věrnostních 
karet, prodejních dokladů
Podpora duplicitních a speciálních 
čárových kódů

Mobilní terminály
Kontrola příjmu zboží
Rozsáhlé možnosti pro inventarizaci

Platební terminály 
Podpora řady dostupných bankovních 
platebních zařízení s tiskem i bez tisku

TECHNOLOGICKÉ

Inventury
Po regálech

Noční inventury prodejního místa
Inventury podle obrázků

Inventury bez uzavření prodejny

Možnosti prodeje
Na úplné daňové doklady

Souběžný prodej

Skladové hospodářství
Dostupnost zboží v jednotlivých 

prodejnách a skladech
Efektivní zásobování prodejen

Cenové akce
Pro jednotlivé prodejny nebo síť

Možnost vyjmutí prodejny z akce
Vyhodnocování dopadu na sortiment

včetně provázanosti

Rozsáhlé platební možnosti
Příjem více měn

Stravenky
Dárkové šeky

Vouchery

Prodejní asistent 
na mobilních zařízeních

Marketingové kampaně 
na zákaznickém displeji

Personální modul
Plánování směn

Odměňování podle prodejů, obratu, 
směny, speciálních kritérií

Směny podle prodejů
Posilové směny

Věrnostní systémy
Podpora identi�kace 

podle libovolného 
jednoznačného údaje

Manažerské řízení
Analýzy

Vyhodnocení akcí
Obrátkovost

Sestavy
Nejprodávanější sortiment

FUNKČNÍ

®STĚŽEJNÍ PILÍŘE myCASH
Funkční rozsah řešení myCASH® využívá dlouholeté zkušenosti desítek úspěšných obchodníků a společností provozujících 
rozsáhlé maloobchodní sítě. myCASH® tedy není jen prodejním softwarem, ale představuje i know-how a best practices 
v oblasti úspěšného maloobchodu.

Grafické prostředí je přizpůsobeno 
pro rychlé ovládání na dotykovém displeji

Knihkupectví

Prodejny
potravin
a smíšeného
zboží

Prodejny
specializované
kosmetiky
a drogerie

Prodejny
elektrických
spotřebičů

Restaurace,
kavárny a jiné
gastronomické
provozy

Významnou výhodou jsou také připravené oborové verze pro specifické vertikály, vyvinuté ve spolupráci 
s předními zástupci jednotlivých segmentů. Řadu funkcí je však možné využít i napříč odvětvími. 
Produkt myCASH® posouvá standardní maloobchodní prodej na další úroveň.

OBOROVÉ VERZE

Architektura systému myCASH® 
je navržena pro rozsáhlé obchodní 
sítě s obsluhou variabilního počtu 
prodejních terminálů. Samotné 
terminály fungují nezávisle i při ztrátě 
spojení s centrálním serverem, díky 
provozu v offline režimu zůstává chod 
prodejny nepřerušen. Po obnovení 
spojení se data se serverem 
automaticky synchronizují.

myCASH® spolupracuje s většinou 
dostupných platebních terminálů, 
včetně těch s podporou internetových 
plateb. Pokladní terminál myCASH® 
je oboustranně integrován s platebním 
terminálem, zajišťuje tak rychlé 
odbavení při placení a eliminaci chyb. 
Paleta platebních nástrojů je široká 
a zahrnuje hotovostní platby, a to 
současně v různých měnách 
a i souběžně s platbami platebními 
kartami, akceptaci poukázek, 
voucherů a podobně.

Zpříjemnit zákazníkům nákup, oslovit je, zaujmout je, a především je motivovat k tomu, 
aby provedený nákup nebyl poslední a spotřebitelé se opětovně vraceli, taková je 
�lozo�e myCASH®.
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a celkové ceně, zároveň jej cíleně marketingově oslovuje.

Integrace s automaty
pro vracení lahví

Počítadla osob
 Příchody a odchody návštěvníků
 Statistiky návštěvnosti a prodejní 
reporting

IP kamery
Obraz kamer integrovaný přímo
do pokladního terminálu
Ochrana zboží s dohledem
na spotřebitele i obsluhu
Videosekvence s časovou vazbou 
na prodejní doklady
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Pokladní váhy integrované do pultu
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TECHNOLOGICKÉ

Inventury
Po regálech
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Inventury bez uzavření prodejny
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Na úplné daňové doklady
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Skladové hospodářství
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prodejnách a skladech
Efektivní zásobování prodejen

Cenové akce
Pro jednotlivé prodejny nebo síť

Možnost vyjmutí prodejny z akce
Vyhodnocování dopadu na sortiment

včetně provázanosti

Rozsáhlé platební možnosti
Příjem více měn

Stravenky
Dárkové šeky

Vouchery

Prodejní asistent 
na mobilních zařízeních

Marketingové kampaně 
na zákaznickém displeji

Personální modul
Plánování směn

Odměňování podle prodejů, obratu, 
směny, speciálních kritérií

Směny podle prodejů
Posilové směny

Věrnostní systémy
Podpora identi�kace 

podle libovolného 
jednoznačného údaje

Manažerské řízení
Analýzy

Vyhodnocení akcí
Obrátkovost

Sestavy
Nejprodávanější sortiment

FUNKČNÍ

®STĚŽEJNÍ PILÍŘE myCASH
Funkční rozsah řešení myCASH® využívá dlouholeté zkušenosti desítek úspěšných obchodníků a společností provozujících 
rozsáhlé maloobchodní sítě. myCASH® tedy není jen prodejním softwarem, ale představuje i know-how a best practices 
v oblasti úspěšného maloobchodu.

Grafické prostředí je přizpůsobeno 
pro rychlé ovládání na dotykovém displeji

Knihkupectví

Prodejny
potravin
a smíšeného
zboží

Prodejny
specializované
kosmetiky
a drogerie

Prodejny
elektrických
spotřebičů

Restaurace,
kavárny a jiné
gastronomické
provozy

Významnou výhodou jsou také připravené oborové verze pro specifické vertikály, vyvinuté ve spolupráci 
s předními zástupci jednotlivých segmentů. Řadu funkcí je však možné využít i napříč odvětvími. 
Produkt myCASH® posouvá standardní maloobchodní prodej na další úroveň.

OBOROVÉ VERZE

Architektura systému myCASH® 
je navržena pro rozsáhlé obchodní 
sítě s obsluhou variabilního počtu 
prodejních terminálů. Samotné 
terminály fungují nezávisle i při ztrátě 
spojení s centrálním serverem, díky 
provozu v offline režimu zůstává chod 
prodejny nepřerušen. Po obnovení 
spojení se data se serverem 
automaticky synchronizují.

myCASH® spolupracuje s většinou 
dostupných platebních terminálů, 
včetně těch s podporou internetových 
plateb. Pokladní terminál myCASH® 
je oboustranně integrován s platebním 
terminálem, zajišťuje tak rychlé 
odbavení při placení a eliminaci chyb. 
Paleta platebních nástrojů je široká 
a zahrnuje hotovostní platby, a to 
současně v různých měnách 
a i souběžně s platbami platebními 
kartami, akceptaci poukázek, 
voucherů a podobně.

Zpříjemnit zákazníkům nákup, oslovit je, zaujmout je, a především je motivovat k tomu, 
aby provedený nákup nebyl poslední a spotřebitelé se opětovně vraceli, taková je 
�lozo�e myCASH®.



UCELENÉ SOFTWAROVÉ 
ŘEŠENÍ VEŠKERÝCH 
PROCESŮ 
MALOOBCHODNÍHO 
PRODEJE, VHODNÉ 
PRO STŘEDNÍ A VĚTŠÍ 
PRODEJNÍ SÍTĚ, VČETNĚ 
PODPORY MODELU 
FRANŠÍZOVÝCH PARTNERŮ

RETAIL MANAGEMENT

®myCASH

Moderní styl 
maloobchodního prodeje

myCASH® přináší řešení, 
které usnadňuje obsluhu 

zákazníků, zrychluje odbavení 
a podporuje standardní 

i specializovaný hardware. 

Díky efektivitě prodejních 
procesů se mohou prodavači 

a vedoucí věnovat zákazníkům 
a ti se do prodejen rádi vrátí, 

protože na ně bude vždy čekat 
personi�kovaná nabídka, 

zajímavé cenové a věrnostní 
akce i rychlé a pohodlné 

placení u pokladny.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

· Řízení na základě aktuálních, reálných a objektivních kritérií a dat

· Zrychlení odbavení zákazníků

· Vyhodnocovací a manažerské reportingové nástroje

· Práce s personi�kovanými daty zákazníků

· Podpora věrnostních systémů a zákaznických karet

· Dostupnost v každém okamžiku díky podpory o�ine režimu

· Standardizace veškerých procesů podle best practices 
 a de�novaných pravidel

· Optimalizace pro velké prodejní sítě, včetně podpory 
 franšízových partnerů

· Snížení přímých provozních nákladů odbouráním serverové správy 
 v prodejnách

· Maximálně jednoduché a intuitivní ovládání 

· Obousměrná komunikace s ekonomickým a skladovým systémem

· Otevřenost pro speciální zákaznické úpravy

· Řešení jako služba s nulovými investičními náklady

· Podpora pružné cenové politiky

· Podpora průběžných i rychlých inventur

· Podpora prodeje kompletů a setů

· Podpora příjmů alternativních platidel (měny, stravenky, vouchery)

· Provádění inventur a příjmu zboží s využitím mobilních terminálů

· Široká paleta využitelných periferií – skenery, váhy, 
 čtečky, počítadla

· Využití nových technologií – RFID, speciální čárové kódy

· Propracovaný systém servisní podpory

REFERENCE
Vážíme si každého klienta 
a respektujeme jeho jedinečnost. 
Ke všem přistupujeme individuálně 
s ohledem na potřeby a specifika jejich 
byznysu. Řešení myCASH® využívají 
například tito zákazníci:

KVADOS, a. s.
Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika
              +420 596 126 210 (211)                  obchod@kvados.cz          kvados.czWEBTELEFON E-MAIL

© KVADOS, a. s. Všechna práva na obsah vyhrazena.
Loga a jména produktů jsou ochrannými nebo registrovanými
ochrannými známkami akciové společnosti KVADOS a jiných držitelů.

DRIVING YOUR BUSINESS

®VENTUS
ERP SOFTWARE
Podnikový systém projektovaný na míru 

®myAVIS
MOBILE SOLUTIONS
CRM s podporou obchodních 
procesů v terénu

®myTEAM
PROCESS MANAGEMENT
Řízení vnitro�remních procesů, úkolování
a práce s dokumenty

®mySTOCK
WAREHOUSE MANAGEMENT
Řízení logistiky a skladových procesů

NAŠE ŘEŠENÍ,
KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

®myCASH
RETAIL MANAGEMENT
Moderní styl maloobchodního prodeje

®myDATACENTER
PRIVATE CLOUD SOLUTION
Prostředí pro spolehlivý a bezpečný 
provoz aplikací
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KVADOS je od roku 1992 respektovaným výrobcem a dodavatelem softwarových 
řešení, služeb a poradenství. Jejich kvalitu dokládají certi�kace podle 
mezinárodních norem ISO pro oblast informačních a komunikačních technologií. 
Základním principem naší práce jsou správně řízené projekty a schopnost 
porozumět procesům a působení klientů. Využíváme k tomu bohaté zkušenosti 
našich odborníků a know-how prověřené v 11 zemích světa, kde působíme.

Dlouhodobě se soustředíme na vyhledávání nových tržních příležitostí a usilujeme 
o získání vedoucího postavení v oboru. Klademe si nemalý úkol – trvale dodávat 
produkty a služby, které podporují naše klienty v uskutečňování vytyčených cílů, 
pomáhají jim k úspěchu a k zefektivnění �remních procesů. Při vývoji řešení 
preferujeme kreativní a inovativní přístup. Také proto jsme spoluzakladateli sdružení 
IT Cluster – vůdčí síly výzkumu a vývoje nových technologií v Moravskoslezském 
kraji. Obchodně spolupracujeme s předními mezinárodními společnostmi, které 
nás pokládají za stabilního partnera, stejně jako naši zákazníci.
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