KAMPANJ!
Komplett touchkassa + korterminal och alla
kortterminalavgifter inkl. hårdvarugarantier
under hela avtalstiden till fast månadskostnad
1490kr/ 48mån!
INGA DOLDA AVGIFTER
Vår oslagbara service och support ingår
ALLA dagar, dygnet runt!
Allt för att Du ska ha ett bekymmersfritt
kassaanvändande!

Bli en av våra nöjda kunder!
För att nämna några:
- Alingsås: Momenti Liberi, Deli Deli, Sallys, Gårdscaféet, Phoneab
- Göteborg: Saray, Divan, Magnus & Magnus, Jakobs, Buon Cibo, Ottomania
- Borås:Vinaciollo, Cassise, Smak, Sapori, Essetgruppen, Gujju
- Stockholm: Svenska Läkaresällskapet, Burgers & Beers, Bistro Cyrano m.fl.
POS Solutions är stolt leverantör till Cyranorestaurangerna i Göteborg,
Borås, Alingsås, Lidköping, Jönköping, Vännersborg, Uddevalla,
Halmstad, Varberg, Kviberg och snart kommande i Växjö, Essetgruppen
som finns i Borås och Brämhult, Svenska Läkaresällskapet i Stockholm,
4 Gott butikerna i Göteborg och många, många fler!

POS Solutions Sweden AB

Mer än bara ett kassasystem!
Cesar har en rad funktioner
med smarta lösningar som
förenklar ditt arbete.
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Utskick
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XAC8006 Terminal
med stativ och alla
terminalavgifter ingår!

Paketet innehåller följande:
1st Touch kassadator (FEC AerPos2)
1st Cesar kassaprogram med licenser
1st kassalåda
1st kontrollbox
1st kvittoskrivare + köksskrivare
1st kassakopplad kortterminal
Funktioner i kassaprogrammet:
- Kundhantering med mailutskick så som veckobrev
- Faktureringsmodul
- E-Fakturamodul
- Lunchkort (magnetkort)
- Presentkort (magnetkort)
- Stort antal menyknappar och artikelknappar
- Rabattsystem med magnetkort
- Kontorsarbetsplats (för rapporter och dyl.)
- Statistikmodul (för att se försäljningsstatistik)
- Lagerhantering med inventering
- Periodapport (valfri period: dag, vecka, månad, år)
- SIE-Filmodul (för import i VISMA och liknande redovisningsprogram)
- Bordsbokning och hotellbokning med utskick av sms påminnelse och mail
- VPN tunnel så man kan ha programmet hemma för rapporter, faktura, statistik och annat från kassan
- Portalinloggning, för att se rapporter och omsättning på webben
- Stämpelklocka, Personalliggare och lönerapport
- Multipay (bakgrundsbetalning) tillåter flera kortterminaler kopplade till samma kassa
som kan användas samtidigt.
- Chip express, där man slipper ange pinkod och godkänna summa på belopp under 200kr.
Utmärkt under lunch där det är bråttom! ...Och många andra funktioner
Extra utrustning:
- Handterminaler för beställning/ avsluta notor vid bordet
- Trådlös kortterminal, avsluta notor (avsluta bord) trådlöst och ta betalt kontant eller kort vid bordet!
- Självbetjäningsterminaler
- Pucksystem och smarta klockor för personalen

För mer information besök oss på http://krogkassa.se eller https://facebook.com/krogkassa/

POS Solutions AB * info@krogkassa.se * 077-67 000 66

