KASSASYSTEM

DETALJHANDEL

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

PRESENTKORT & KUNDKLUBB
Skapa kundlojalitet genom presentkort
eller kundklubb.

MIX & MATCH
Ställ in paketerbjudanden, som 3 för 2, i kassan på
vissa artiklar och rabatten dras av automatiskt.

TILLGODOKVITTON
Stöd för tillgodokvitto vid återlämnad vara.

PARKERA KVITTO
Ta en annan kund emellan om den första glömt
något och slipp skanna in varorna två gånger.

DIGITALA KVITTON
LAGERSYSTEM & INVENTERING
Håll koll på lagersaldo och inventeringsstatistik.
INTEGRATION MED BOKFÖRINGSSYSTEM
& PERSONALLIGGARE
VALUTAHANTERING
Automatisk växling mellan olika valutor.
AUTOMATISKA DAGSRAPPORTER
TILL BOKFÖRING
CASHGUARD-INTEGRATION
Stöd för CashGuard för säkrare kontanthantering.
WEBSERVER FÖR CENTRAL
PROGRAMMERING
HYLLKANTSETIKETTER
Designa era egna prislappar och hyllkantsetiketter.
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 vår egen kortterminal som kan
användas till TruePOS. Att ha samma leverantör
till kortterminalen som till kassan innebär en enda
support som hjälper till med båda delar. Kan
hantera flera kort på samma köp.

PRICE CHECKER
Sätt ut prisfrågeterminaler i butiken för att
låta kunderna slippa jaga personalen. Kunden
tar en vara och skannar streckkoden för att få
reda på pris.

STRECKKODSLÄSARE
Vi har streckkodsläsare i olika modeller
beroende på er butiks behov, både fasta,
handhållna och trådlösa.

KASSAKOPPLADE VÅGAR
Vi har ett flertal modeller att välja på beroende
på utfomningen av er verksamhet och storlek
på varor.

FRISTÅENDE VÅGAR & ETIKETTVÅGAR
Om vågen endast ska användas i packetering av
varor har vi även fristående vågar för detta. För
varor i lösvikt som hanteras skilt från kassan har vi
vågar som skriver ut etiketter med vikt och pris.

ETIKETTSKRIVARE
Använder ni hyllkantsetiketter för prismärkning?
Vi har både skrivare och etiketter 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!

www.kassacentralen.se | info@kassacentralen.se
Malmö: 040-30 60 10 | Helsingborg: 042-26 34 56 | Kalmar: 0480-248 52
Göteborg: 031-18 87 55 | Stockholm: 08-650 52 56
Gävle: 026-66 03 70 | Sundsvall: 060-14 45 22

