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مدیرعامل شرکت شهروند از طراحی و اجرای سیستم خود پرداخت (self
 )check outبــرای اولیــن بار در کشــور خبر داد کــه هم اینک در فروشــگاه های
شهروند به بهره برداری رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شــهروند ،مسعود ســریع القلم با اعالم
این خبر گفت :این سیســتم که متناســب بــا آخرین فــن آوری روز دنیا طراحی
و پیاده ســازی شده ،قابلیتی است که بر اســاس آن مشتریان می توانند ضمن
تجربهخریدیمتفاوت،بدوننیازبهحضوردرصفهایطوالنیصندوق،در
فضایی امن و آرام فرآیند پرداخت صورتحساب خود را انجام دهند.
ســریع القلم با بیان اینکه سیســتم خود پرداخت شرکت شهروند میتواند
تاثیراتمثبتیدرصنعتخردهفروشیداشتهباشدتصریحکرد:تجربهخرید
از فروشــگاه های شــهروند بــا اســتفاده از سیســتم self check outاز جنب ههای
مختلــف یک تحول به حســاب می آید کــه یکی از مصادیــق آن ارتقای امنیت
فروش در مراکز خرده فروشــی اســت ،چرا که در این سیستم کلیه فرآیندهای
اسکن کاال ،صدور و پرداخت صورتحساب توسط دستگاه انجام می شود و فرد
ناظر،تنهابهعنوانراهنماوباهدفکنترلفرآیندخریددرکناردستگاهحضور
دارد ،از طرفــی نصب دوربین های نظارتی بر روی این سیســتم مزیت دیگری
اســت که به میزان قابل توجهی در ایمن ســازی فرآیند فروش و کاهش درصد
خطایفروشگاههانتیجهبخشخواهدبود.
مدیر عامل شــرکت شــهروند با اعالم اینکــه در حال حاضر در فــاز اول این
طــرح قابلیــت پرداخت از طریــق کارت های بانکی ایجاد شــده اســت ،افزود:
درصددهستیمبهزودیزیرساختهایتوسعهطرحخودپرداخترادرسایر
فروشگاههاایجادکنیموهمچنینامکانپرداختازطریقبنکارتوپولنقد
نیزبرنامهدیگریاستکهبهمنظورتسهیلدرخریدمشتریانوخدماتدهی

جامع تر به شهروندان در فازهای بعدی اجرایی خواهد شد.
مسعود سریع القلم استفاده بهینه از فضای فروشگاهی و مدیریت نیروی
انســانی را از دیگــر مزیت هــای این سیســتم برشــمرد و در ادامه خاطر نشــان
کــرد :برای موفقیت در میدان رقابت می بایســت نوین ســازی فروشــگاه ها به
عنــوان یک اصل کلیدی مورد توجــه قرار بگیرد تا با تکیه بــر آن ضمن کاهش
هزینههای جاری و افزایش حاشــیه سود تا بتوانیم همچنان در صنعت خرده
فروشــی به صورت نوین پیشگام باشــیم .سیســتم خود پرداخت (self check
 )outپروســه خریدی را شــامل می شود که در آن کافی اســت مشتری کاالهای
مورد نیاز خود را در مقابل اســکنر شــش بعدی قرار دهد سپس با ادامه فرآیند
پرداخت در مانیتور تعبیه شده در سیستم صورتحساب خود را پرداخت کند.

