MIŁO NAM PRZEDSTAWIĆ:

Nowa spółka w Grupie OEX

Grupa OEX przejmuje iPOS
W dniu 24 sierpnia 2020r. została podpisana umowa inwestycyjna, na
podstawie której OEX S.A. obejmie za kwotę ok. 6 mln zł 43.000 akcji
nowej emisji iPOS S.A., stanowiących 51,0 proc. w podwyższonym
kapitale spółki. Tym samym Grupa OEX, specjalizująca się w
dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży, powiększyła
swój portfel inwestycji w segmencie Retail Services.

Wartość inwestycji 6 mln zł

Akwizycja powiększyła portfel inwestycji Grupy w obszarze Retail Services

Retail
Services

eCommerce
Services

4

Digitalizacja
sprzedaży B2B

Platforma
do cyfryzacji
punktów sprzedaży
Oferujemy sklepom dostęp do
użytecznego narzędzia SaaS
przenoszącego obszar zarządzania
sprzedażą do chmury.

eCommerce
software house

CEL STRATEGICZNY

BUDOWANIE WARTOŚCI
GRUPY OEX W OPARCIU
O TECHNOLOGIE
Wspieramy digitalizację
handlu online i w sklepach
tradycyjnych.

Customer
Experience
Solutions

Kompleksowy system fiskalny, płatniczy i analityczny, który
pozwala cyfryzować małe i średnie punkty detaliczne.
web
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+

+
Projektowanie i produkcja
kasoterminala:
urządzenia fiskalnego
i terminala płatniczego w
jednym.

Aplikacje sprzedażowe
instalowane
bezpośrednio na terminalu
płatniczym lub tablecie.

Platforma analityczna
zintegrowana z
kasoterminalami – dostęp
do pełnych danych o
sprzedaży w punkcie
detalicznym.

Kluczowe przewagi
iPOS:

3 LATA

3 TYS

2,7 MLN ZŁ

SaaS

na rynku

aktywnych
urządzeń

przychodów
w 2019 r.

model biznesowy

iPOS to urządzenie fiskalne, terminal
płatniczy i system sprzedażowy w jednym.
Wbudowana łączność GSM.
Bezpłatne aktualizacje.

Zdalne zarządzanie sklepem na odległość.
Podgląd raportów i wyników sklepu online
w czasie rzeczywistym.
Funkcjonalności dużych systemów
kasowych w cenie zwykłej kasy fiskalnej.
Brak opłat związanych z dzierżawą
terminala, oszczędności do 3 000 zł w
całym okresie użytkowania.

iPOS to twórca i producent pierwszego na rynku
kasoterminala. Urządzenie jest zintegrowane z autorską
platformą iPOS web, sprzedawaną w modelu SaaS, która
służy do raportowania wyników sprzedażowych i zdalnego
zarządzania sklepem online.

Rynek i klienci iPOS
Klientami iPOS są przedsiębiorcy zobowiązani do korzystania
z urządzeń fiskalnych, rozpoczynający działalność lub Ci którzy
zdecydowali się wymienić system kasowy.

Rynek urządzeń fiskalnych jest szacowany na 1,6 mln aktywnych
urządzeń, z czego 0,4 mln to zaawansowane systemy kasowe,
a ok. 1,2 mln to kasy fiskalne. iPOS koncentruje się na tym drugim
obszarze rynku.
Żywotność kasy fiskalnej to 5 lat, stąd Zarząd iPOS szacuje, że co
roku jest wymieniane ok. 200-250 tysięcy urządzeń.
Subskrypcyjny charakter rozwiązania powoduje przywiązanie
klienta do iPOS oraz niski poziom rezygnacji z usługi.
Obecnie trwa największa w historii wymiana urządzeń fiskalnych
związana z przechodzeniem na tzw. kasy „on-line” (przesyłające dane
do Repozytorium Ministerstwa Finansów). Obowiązkiem wymiany
obejmowane są stopniowo kolejne grupy podatników. Docelowo
wszystkie działające na rynku rozwiązania fiskalne będą objęte
obowiązkiem stałego połączenia z Repozytorium.
Odtworzeniowy charakter rynku fiskalnego oraz okresowe
obligatoryjne wymiany urządzeń wspierają perspektywę stałego
rozwoju iPOS.
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