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Ing. Libor Hašpl  NOVUM 

NOVUM 

Co byste možná chtěli vědět 

 



Kdo jsme? 

• Založena v roce 1991, centrála  Praha, vlastní pobočky – Brno, 

Opava. 

• Výhradním dovozce vah zn. DIGI (výrobce Teraoka Seiko),  

• Pokladen CHD 

• Dovozcem komponentů pro PC pokladny,  

• Dovozcem a servisním partnerem pro Honeywell 

• NOVUM má současné době 45 lidí, kde implementací a servisem 

se zabývá 30 kmenových zaměstnanců (Obchodní činnost, 

Servis, Marketingové aktivity) 

• NOVUM je součástí skupiny NOVUM GROUP (GLOBAL 

SYSTEMS, NOVUM SK, NOVUM HU, FUELOMAT) 
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Vybrané reference 

 

Drogerie TETA (centrální řízení více než 300 prodejen s lokálními centrálami) 
 

Makro/Metro (centrální řízení alianční sítě, pilotní projekt  – 6 prodejny) 
 

MP Krásno a.s a H+H(centrální řízení více než 100 prodejen včetně kalkulací, výroby a bufetů) 
 

TESCO FRANCHIZE (centrální řízení více než 140 frenšízových prodejen různých formátů 

včetně velkoobchodu) 

 

Pekárny Benea, Enpeka, Herold, Japek, Lapek, Pekárny Blansko 
 

UGO (centrální řízení více než 50-ti prodejen v ČR a SR zahrnující dva koncepty Juice bary a 

Salaterie) 

 

Franšízové sítě, Bala, Brněnka, Enapo, Eso Market, Jip, Flosman, MO Partner 
 

 

prodej ● restaurační prodej ● prodejní akce ● kontextové slevy ● platební prostředky ● 

kurzy ● objednávky● výroba ● kalkulace ● věrnostní systém ● clearing ● multimediální 

systém ● kamerový systém ● franšíza ● předkontace ● párování ● centrální řízení ● 

docházkový systém ● dispečink ● napojení na IS třetích stran ● plná elektronická 

komunikace ●platební terminály 
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Linerless tisk 

• Redukce délky etikety 

cca až 30% délky 

• Automatický střihač 

• Zmenšení odpadů 

• Úspora v logistice 
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Linerless tisk 
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Tisk receptu 

DIGI SM 5300 

5 lidí použije recept 

5 lidí utratí dalších 60 Kč navíc 

30 Kč zisku x 5 lidí x 310 dní otevřeno 

Celkem 46 500 Kč/rok 
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Věrnostní systém 

Pokladna obchodníka generuje slevu a tiskne 2D kód 

Zákazník si tuto slevu může načíst pod účet obchodníka 

Zákazník si generuje slevový kód pro obchodníka 

  Procentuální sleva 

  Razítka  
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Věrnostní systém 

Zákazník vidí všechny poskytovatele slev 

• Jako seznam 

• Na mapě 

Zákazník nenosí desítky věrnostních kartiček 

Zákazník má přehled o svých účtech 

Obchodník má svou prezentaci včetně 

kontaktu 

Obchodníci sdílejí zákazníky 

Obchodníci nenutí věrnostní kartičky 

 

Dostupný jednoduchý systém pro každého 

obchodníka 
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Časový plán 

Restaurace a jídelny 

22 dní 

 

Maloobchod a Velkoobchod 

112 dní 

Není čas 

Nebudou vybraná řešení 

Nebudou lidé pro instalaci (135 techniků/denně) 

Cca 75 000 pokladních míst 
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Varianty řešení 
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Závěr 

 

 
Diskuse 
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