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TruePOS Retail Kassasystem
Kontokort: Integrerad trådbunden kontokort med Nets, Point,
Babs Paylink och Samport.
Webb-rapporter. Ta ut rapporter hemifrån/från kontoret/på
resande fot.
SIE4-filer för importering av dagsrapporter rätt in i
bokföringsprogram.
Kedjehantering/ägare som har flera butiker. Sitt på huvudkontoret och ta ut rapporter för varje butik.
Flera kassor - en dagsrapport.
Fakturering från kassasystem. Skapa följesedlar och fakturor
direkt i kassaprogram. Krävs inget externt fakturaprogram. Välj
själv om du vill skriva ut fakturan på A4-skrivare eller skicka den
som e-faktura.
Presentkortshantering. Hanterar magnetkort men även presentkort som skrivs ut på kvittoskrivare/egna framtagna presentkort
med nr-serie
Tillgodokvitton. Hanterar elektroniska tillgodokvitton som skrivs
ut på kvittoskrivare.
Mix and match. Användningsområde: Köp 3 betala för 2.
Prestationsköp: Köp för 500:-, få kaffe till billigare pris. Går även
att tidsstyra till vissa dagar eller tidpunkter. Det går alltså att förbereda och lägga in en kampanj i förväg för att slippa sitta där på
morgonen för att lägga in speciella erbjudandepriser.
Inventering. Inventera i kassaprogrammet och skriv ut lagervärdesrapport vid inventerings slut.
Lagersystem. Håll koll på ditt lager.
Hyllkantsetiketter. Skriv ut godkända hyllkantsetiketter med
jämförpris direkt från kassaprogram.

Historik/Statistik. Gå tillbaka i tiden och ta ut gamla dagsrapporter,
artikelstatistik eller marginalrapporter. Det går att gå tillbaka hela
vägen till dagen då kassasystemet installerades.
Leverantörsregister
Kundregister
Valutahantering. Hanterar alla världens valutor.
Pantkvitton. TruePOS hanterar pantkvitton som skrivs ut från
pant-automater. Scanna kvittot och belopp dras automatiskt av.
Streckkoder. Alla streckkoder som finns på marknaden hanteras.
Exempelvis tidningsartiklar, viktartiklar och utländska streckkoder.
Parkera köp. Det går att parkera obegränsat antal köp och
återuppta dessa vid senare tillfälle.

Detta är ett urval av funktioner som TruePOS klarar av.
Kontakta oss för mer info eller demo.

TruePOS finns i två versioner, detaljhandel och restaurang.
Pekskärmsfunktion med menyer underlättar kassahanteringen.
TruePOS har ett av marknadens mest innovativa och snyggaste
gränssnitt som samtidigt är mycket användarvänligt. Inga
direkta datakunskaper behövs för att hantera TruePOS.
TruePOS är under konstant utveckling och nya funktioner
implementeras kontinuerligt. Systemet kan levereras med
integrerad kontokortskoppling från Nets, Point, Babs Paylink
eller Samport för snabbare kassahantering och redovisning.
TruePOS tillhandahåller också statistik i grafisk form. För att
underlätta kassaredovisning skapas automatiska dagsavslut.

