KASSASYSTEM

BAGERI, CAFÉ
& KONDITORI

TruePOS är vår egenutvecklade programvara
för kassasystem med ett av marknadens mest
användarvänliga gränssnitt. Kassorna kommer
med en lätthanterlig touchskärm och tydlig
kunddisplay. Vi anpassar systemet för att passa
just er och har skräddarsydda funktioner för
olika branscher och storlek på verksamheter.
Dessutom hanterar vi självbetjäningskassor.

RAPPORTAPP SOM VISAR FÖRSÄLJNING

FAKTURERING DIREKT FRÅN KASSAN,
SAMFAKTURERING FÖR
ÅTERKOMMANDE KUNDER

DIGITALA KVITTON

INTEGRATION MED BOKFÖRINGSSYSTEM
& PERSONALLIGGARE

PRESENTKORT & LUNCHKORT
Skapa kundlojalitet genom presentkort
eller lunchkort.

PAKETPRIS PÅ ARTIKLAR
Ställ in paketerbjudanden i kassan på vissa
artiklar och rabatten dras av automatiskt.

BONGSORTERING
Vid beställning av mat och dryck kan bongarna
delas upp till flera bongskrivare, exempelvis till
kök och barista.

BILDER PÅ KNAPPARNA
Hitta artiklarna lättare genom att lägga in
bilder på knapparna i kassan.

ORDERHANTERINGSSYSTEM
Håll koll på framtida beställningar genom
ett orderhanteringssystem. Skriv ut rapporter
för dagens förbeställda produkter.

AUTOMATISKA DAGSRAPPORTER
TILL BOKFÖRING
MULTIPAY
Använd flera kortterminaler till samma kassa.
WEBSERVER FÖR CENTRAL
PROGRAMMERING

KUNDSKÄRM
En skärm på kassans baksida visar tydligt inslaget
belopp. Vid betalning med Swish visas en QR-kod
som är enkel för kunden att skanna, istället för att
skriva in nummer och belopp manuellt. Displayen
kan även användas till bildspel och film med
erbjudanden eller produktbilder.

VAD VI KAN ERBJUDA TILL DIN
Utöver din kassa erbjuder vi ett flertal produkter
som kan underlätta arbetet.
TRUEPAY
För att kassaupplevelsen ska fungera så smidigt
som möjligt har vi våra egna kortterminaler som
kan användas till TruePOS. Att ha samma leverantör till kortterminalen som till kassan innebär en
enda support som hjälper till med båda delar. Vi
erbjuder även en trådlös allt-i-ett-terminal för både
beställning och betalning i en och samma enhet
med automatiska bongar till kök och barista.
På så vis kan gästen beställa och betala direkt
vid bordet och slippa köa.
TRUEAPP
Öka försäljningen med ännu en kanal! Vi utvecklar
en individuell beställningsapp efter era preferenser och med er egen grafiska profil. Gästen kan
välja mellan eat-in- eller takeaway-beställning och
betalar enkelt med kort eller swish. Beställningarna skrivs ut i kassan och all försäljning registreras
automatiskt i kassasystemet. Det går även att
förbeställa några dagar innan, så slipper ni ta det
över telefon eller mail.
SJÄLVSERVICEKIOSK
Öka försäljningen med tillvalsbeställningar!
Kiosken är en självbetjäningsstation för gästerna
med betalning direkt i samband med beställning.
Bongar skrivs ut i kassa och kök samt registreras
i kassan. För en helt digital process kan kiosken
kombineras med Chef Channel för digitala bongar
och Customer Channel där gästen själv kan hämta
upp sin beställning när den är färdig.
CHEF CHANNEL
Håll ordning på alla beställningar och spara
papper med ett digitalt bongsystem! Ha en eller
flera touchskärmar vid köket och baristan och
skicka fram när det är färdigt. Bongarna
sorteras automatiskt till rätt skärm.

CUSTOMER CHANNEL
Minska kötiden genom ett digitalt upphämtningssystem! Med hjälp av Chef Channel dyker
beställningen upp när den skickas fram från
köket och baristan. Kan även kombineras med
TrueAPP-beställningar.
TRUECALL
Slipp spring och låt gästerna hämta sin beställning
själva. Passar inte Customer Channel för er kan
ni istället använda ett pucksystem där numret på
pucken läggs in på bongen via kassan. Er egen
logotyp sätts in i mitten på varje puck.
VÅGAR
Säljer ni varor i lösvikt har vi ett utbud av kassakopplade vågar. Om vågen endast ska användas
i beredning eller packetering av varor har vi även
fristående vågar för detta.

SUPPORT & GARANTI
Vi erbjuder support och assistans på hela betalsystemet
under hela avtalstiden. Tillsammans med full garanti, löpande
mjukvaruuppdateringar, nya funktioner och back-up ger vi er
en trygghet och försäkran mot oväntade kostnader.
Vi hjälper er att jobba smartare!
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