
CAFÉ, BAGERI
& KONDITORI

KASSASYSTEM FÖR



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 
kassan, 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.

Följ er försäljning via en rapportapp

SMART KUNDDISPLAY
Skärmen på kassans baksida visar tydligt inslaget 
belopp. Vid Swishbetalningar visas en QR-kod
som är enkel för er kund att skanna, istället för att
manuellt skriva in nummer och belopp. Displayen 
kan även användas till bildspel och video.

Fakturera direkt från kassan, samfakturera 
för återkommande kunder

Spara papper genom att använda 
digitala kvitton

Minska manuell administration tackvare 
integration med bokföringssystem
och personalliggare

Få automatiska dagsrapporter till
bokföring och slipp pappersutskrifter

MULTIPAY
Använd flera kortterminaler till samma kassa.

Vår egenutvecklade programvara TruePOS
kassasystem har ett användarvänligt gränssnitt
och alla smarta funktioner ni behöver för att driva 
café. Vi anpassar systemet för att passa
just er. Kassorna kommer med en lätthanterlig
touchskärm och tydlig kunddisplay.

Vår målsättning är att erbjuda er en trygg och
säker helhetslösning som hjälper er att effektivisera 
och förenkla försäljningsprocessen. Här är några 
exempel på vad TruePOS kan göra för er:

EN HELHETSLÖSNING FÖR RESTAURANG



TRUECALL
Slipp spring och låt gästerna hämta sin beställning 
själva! Använd ett pucksystem och kalla på gästen 
när beställningen är färdig. Er egen logotyp sätts 
in i mitten på varje puck.

CHEF CHANNEL
Håll ordning på bongarna och spara papper 
med ett digitalt bongsystem! Ha en eller flera 
touchskärmar till kök och barista och skicka
fram när det är färdigt. Bongarna sorteras
automatiskt till rätt skärm.

TRUEPAY
Använd vår egen kassakopplade kortterminal för en 
smidigare kassaupplevelse! 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. Den 
hjälper er att spara steg i caféet och ger era gäster 
snabbare service.

JOBBA SMARTARE MED TRUEPOS!

TRUEAPP
Spara tid genom att låta gästerna själva beställa
online, så att er personal kan fokusera på maten! 
Vi utvecklar en beställningssida som länkas från er 
hemsida. Vill ni ha mobila bordsbeställningar fixar
vi QR-koder till alla bord. Gästerna beställer med 
mobilen och betalar enkelt med kort eller swish. 
Bongen skrivs ut och all försäljning registreras 
automatiskt i kassasystemet.

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

VÅGAR & STRECKKODSLÄSARE
Behöver ni vågar i er verksamhet har vi fristående, 
kassakopplade och etikettvågar. Dessutom har vi 
streckkodsläsare i olika modeller.



www.kassacentralen.se | info@kassacentralen.se

Vi hjälper er att jobba smartare!

SUPPORT & GARANTI
Vi erbjuder support och assistans på hela betalsystemet 
under hela avtalstiden. Tillsammans med full garanti, löpande 
mjukvaruuppdateringar, nya funktioner och backup ger vi er 
en trygghet och försäkran mot oväntade kostnader.

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


