VTEX Day 2019

ONCLICK apresenta novidades para gestão do varejo
físico e online
KPL, o ERP líder de mercado em e-commerce, agora é parte do portfólio de soluções da
ONCLICK. Além do emblemático produto, a ONCLICK apresentará também o ON.SMART, uma
nova opção em PDV.
A ONCLICK, empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de soluções empresariais,
participa de mais uma edição do VTEX Day, nos dias 30 e 31 de maio, no São Paulo Expo. A
empresa - sediada no interior do estado de São Paulo, com cerca de 130 colaboradores e
clientes em todo o território nacional -, apresenta no evento novidades para a gestão do varejo
online e físico.
"A ONCLICK segue inovando sua oferta de sistemas voltados ao varejo, de olho no que
demandam os consumidores. Nosso objetivo é ofertar aos nossos clientes sistemas seguros que
lhes permitam entregar a melhor experiência de compra em seus ambientes e que facilitem a
tomada de decisão", considera Marcel Farto, CEO da ONCLICK.

KPL, o ERP líder de mercado em operações de e-commerce
O grande destaque no VTEX Day será o sistema KPL, líder em operações de e-commerce, que
esse ano passou a fazer parte do portfólio de soluções da ONCLICK. Há quase 20 anos no
mercado, o ERP KPL oferece soluções para os desafios enfrentados pelos varejistas online, seja
na gestão de estoques, gestão financeira ou na agilidade do fluxo dos pedidos. O sistema é
integrado com as principais plataformas, gateways de pagamento, empresas de análise de risco
e marketplaces.

Os clientes que já utilizam o sistema ressaltam como vantagem os módulos robustos e dinâmicos
que proporcionam melhor controle de dados e segurança da informação. A facilidade de
configurar interfaces de integração também é o que torna o KPL atrativo para utilização em
médias e grandes empresas.

ON.SMART, o novo PDV da ONCLICK
Outra novidade presente no VTEX Day é o ON.SMART, solução para frente de loja preparada para
atender as necessidades varejistas de diferentes portes. Com sistema operacional próprio e
gratuito baseado em Linux, o PDV oferece a possibilidade de adequar a solução de acordo com o
que o lojista precisa, como, por exemplo, trabalhar com diversas formas de promoção e
diferentes meios de pagamento.
Além da configuração básica, a qual já possui inúmeras funcionalidades, o ON.SMART dispõe de
opções adicionais para aqueles que desejam oferecer uma experiência de compra ainda mais
diferenciada:
- ON.SMART MOBI. Este é um complemento do sistema que pode vir acompanhado de
equipamento touch screen ou ser configurado para uso em dispositivo móvel.
Sua principal usabilidade está em proporcionar ao varejista informações e funções de venda em
uma única tela, numa visão completa e intuitiva de toda a operação. A tela touch também
permite melhor interação do consumidor com a loja, uma vez que é possível disponibilizar
vendas e pagamentos em outros espaços fora da área de checkout.
O equipamento touch pode ainda ser utilizado para realizar pesquisas de satisfação com o cliente
e captura de informações para ações promocionais mais assertivas.

- Self-Checkout – Esse outro módulo adicional do ON.SMART representa uma ferramenta para
caixas de autoatendimento, em que o consumidor pode iniciar e finalizar a compra sem a
necessidade de intermediários. A solução traz animações autoexplicativas para as etapas de
escaneamento, conferência e pagamento.
Com interface moderna e de fácil usabilidade, o equipamento viabiliza uma experiência de
compra satisfatória por parte dos clientes, ao mesmo tempo em que alivia as filas de
atendimento nos caixas tradicionais.
“O VTEX Day é uma excelente oportunidade de estar em contato com parte do nosso públicoalvo: varejistas, empreendedores e profissionais do mundo digital que querem inovar e
melhorar a gestão dos seus negócios”, avalia Farto. “Estar lado a lado de marcas líderes do varejo
mostra o potencial que a ONCLICK possui de competir na oferta de soluções inteligentes que
municiam as empresas na jornada da transformação digital”, conclui o executivo.

Sobre a ONCLICK
Uma das principais empresas de ERP do país, a ONCLICK se caracteriza por oferecer um pacote completo
de serviços que atendem diferentes mercados. Seu portfólio atual de ERPs está dividido nos segmentos
da indústria, distribuidores, e-commerce, serviços, varejo e saúde. Fundada em 1999, a ONCLICK conta
com mais de 130 colaboradores e mais de 1.300 clientes em todo o Brasil. Com sede em Marília (SP), a
empresa está presente em outras sete cidades por meio de canais, inclusive nas capitais de São Paulo,
Minas Gerais e Ceará.
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