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Επιβράβευση 
Πιστότητας

Διαχείριση 
Εταιρικών 
Οχημάτων



 OPT  SIGMA CASH EMV II

 COPT SIGMA  EMV II

• Χαρτονομίσματα Euro: 5€, 10€, 20€, 50€,
• Πιστωτικές κάρτες
• Χρεωστικές κάρτες
• Κάρτες ανέπαφων συναλλαγών
• Παρακολούθηση συναλλαγών υπαλλήλων πρατηρίου
• Loyalty κάρτες 
• Fleet κάρτες

Η εταιρεία Σπυρίδης Α.Ε. παρακολουθώντας την διεθνή τάση για 
απλοποίηση και επιτάχυνση των συναλλαγών στην πλατεία των 
πρατηρίων και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ασφάλεια 
στα πρατήρια υγρών και μικτών καυσίμων, ανέπτυξε ειδικά 
συστήματα συναλλαγών που εφαρμόζονται στην πλατεία  του 
πρατηρίου. 
Συνδεόμενα μέσω κατάλληλου λογισμικού με το σύστημα 
διαχείρισης του πρατηρίου, επιτρέπουν την ολοκλήρωση 
της συναλλαγής με εξαιρετικά γρήγορο και ασφαλή τρόπο. Ο 
χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές χωρίς την 
ανάγκη παρουσίας προσωπικού του πρατηρίου με οποιοδήποτε 
τρόπο πληρωμής επιλέξει, όπως επίσης να συνδεθεί  με 
αυτόματο τρόπο με συστήματα επιβράβευσης πιστότητας 
πελατών. 
Σε εταιρικά οχήματα εφαρμόζονται αυτόματα όλοι οι 
περιορισμοί και δικαιώματα που έχουν οριστεί καθώς και 
ειδικά χαρακτηριστικά όπως εκδόσεις τιμολογίων, ειδικές 
εκπτώσεις κα. Ειδικά τερματικά βοηθών πλατείας συνδυάζουν 
την ταχύτητα πληρωμής του ανεφοδιασμού με τον έλεγχο της 
βάρδιας του πρατηρίου.  

• Πιστωτικές κάρτες
• Χρεωστικές κάρτες
• Κάρτες ανέπαφων συναλλαγών
• Παρακολούθηση συναλλαγών υπαλλήλων πρατηρίου
• Loyalty κάρτες 
• Fleet κάρτες



 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ 

 ATTENDANT WIFI PAYMENT SYSTEM

 LOYALTY & FLEET SCHEMES FOR STATIONS

Ευέλικτη και οικονομική λύση διενέργειας όλων την 
συναλλαγών στην πλατεία του πρατηρίου από τους βοηθούς, με 
ασφαλή και σύγχρονο τρόπο συνδέοντας τον τρόπο πληρωμής 
με την συγκεκριμένη συναλλαγή αντλίας καθώς και με το 
Loyalty & Fleet Scheme 

• Πιστωτικές κάρτες
• Χρεωστικές κάρτες
• Κάρτες ανέπαφων συναλλαγών
• Παρακολούθηση συναλλαγών υπαλλήλων πρατηρίου
• Loyalty κάρτες
• Fleet κάρτες 

Για οποιοδήποτε δίκτυο, από ένα έως εκατοντάδες πρατήρια, η 
εφαρμογή Shop Guard έρχεται να δημιουργήσει την σταθερή 
και ευέλικτη λύση που θα βοηθήσει την σύγχρονη εταιρεία να 
διαχειριστεί μεγάλο αριθμό συναλλαγών από διαφορετικά σημεία. 
Καλύπτοντας την αίθουσα mini market του πρατηρίου, τις 
υπηρεσίες όπως πλύσιμο & αλλαγή λιπαντικών, τις πωλήσεις από 
αυτόματους πωλητές καυσίμων αλλά και όποια άλλη συναλλαγή 
απαιτείται στην πλατεία του πρατηρίου, αποτελεί την σύγχρονη 
επιλογή λιανικής πώλησης για τα πρατήρια υγρών και μικτών 
καυσίμων. 
Η σύνδεση με forecourt controllers καθώς και το ενσωματωμένο 
loyalty και fleet scheme δίνει αποτελεσματική παρακολούθηση 
όλων των συναλλαγών. Μεγάλο πλήθος αναφορών καλύπτουν όλο 
το εύρος πληροφοριών που απαιτούνται ώστε η διοίκηση να έχει 
άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του πρατηρίου.  

• Προσέλκυση ιδιωτών και εταιρικών πελατών 
• Διαφημιστικές καμπάνιες μέσω sms & e-mails
• Διασύνδεση με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για κοινό 

σχήμα συλλογής και εξαργύρωσης πόντων
• Αυτόματη τιμολόγηση και διατήρηση ορίων συναλλαγών 

ανά όχημα / ομάδα / εταιρεία
• Αυτόματη εισαγωγή λογιστικών εγγραφών σε λογιστικά 

προγράμματα 
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