INTELLIGENTE
KASSELØSNINGER
TIL DETAILBRANCHEN

EasyPos 3-i-én løsning
• Med EasyPos får du en komplet
løsning
• EasyPos deles ikke op i mindre
komponenter - du får det komplette
system med det samme.
• EasyPos Salg med de nødvendige
salgsfunktioner
• EasyPos Administration med
Back-Office og Business Intelligence.
• EasyPos Finans med dagsopgørelser
og finansintegration.
• Samtidig har du også adgang til den
komplette pakke af integrationer til
andre IT-systemer.

Fordele ved EasyPos
Konkurrencen i detailbranchen er hård, og alle har udfordringer med at styre indkøb, lager, debet kunder,
svind, udvalg, samt holde øje med konkurrenterne og konstant forsøge at generere større indtægter gennem
et forøget salg. Samtidig er administrationen en større og større udfordring og lagerstyring af internetsalg
er uhyre vigtig for såvel omsætning som kundeservice
Vigtigt er i særdeleshed en enkelt håndtering af salget. Gennem et nemt administrationssystem
fås specifikke oplysninger hurtigt, så butikken smidigt kan tilpasse sig de hastigt ændrede markedsvilkår.  
EasyPos foretager lagerstyringen, så en hurtig identifikation af f.eks. hyldevarmere kan foretages og
indsatser iværksættes.
En hurtig information på omsætning, rabat og dækningsbidrag, for virksomheden, pr. ekspedient, indenfor
evt. sæsoner, pr. produkt, farve, design, giver mulighed for at tage de rigtige ledelsesbeslutninger.

Rapportering
EasyPos har et fleksibelt valg af rapporteringsmuligheder, der på kryds og tværs kan give
de præcise informationer, der er nødvendige for at drive butikken så optimalt som muligt.
Den brugervenlige måde at få rapporter gør, at enhver beslutning hurtigt kan træffes på
en reel og saglig baggrund.

Integration og vækst
EasyPos kan integreres til andre løsninger, som webshop, økonomisystemer,
loyalitetsprogrammer, overvågningssystemer og andre væsentlige eksterne løsninger.
EasyPos med den fremragende funktionalitet, kan skaleres op som du ønsker det og
udvides til flere kasser eller butikker og køre kædedrift.
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Totalløsningen til alle
detailbutikker.
EasyPos er udviklet gennem mere end 25 år
i tæt samarbejde med brugerne og fokus har
altid været brugervenlighed, håndtering af alle
salgsformer, evnen til at levere statistikker til
ledelsesmæssig information samt integration
til andre systemer.
EasyPos er installeret i over 500 danske
detailbutikker og kæder. Brancherne spænder
fra sko, tøj, lingeri, vin, legetøj til el m.fl.
EasyPos kan hostes hos Microcom, så data
og automatiske opdateringer altid sikres
således at fokus er på det væsentlige som
salg, indkøb, dækningsbidrag mv.

Profil
Microcom har siden 1982 været leverandør
af løsninger til detailbranchen i Danmark.
Microcom er en af landets mest erfarne indenfor
IT baserede kasseterminalløsninger.
Gennem et tæt udviklingssamarbejde med
kunderne fremstår Microcoms løsninger i dag
som de mest brugervenlige og gennemtestede
løsninger på markedet. Microcoms fokus er
100 % på at tilbyde muligheder, der gennem
intelligente IT løsninger er med til at optimere
butikkens succes.
Derfor tilbyder vi løsninger som dækker alt
fra kasseterminal til loyalitetsprogrammer
og hosting, som styrker og letter din hverdag
og giver sikkerhed.

EasyPos kan integreres med
løsninger som:
Webshop, Loyalitetssystemer, in-store
marketing, overvågningssystemer, komme/gå,
work-flow systemer, finanssystemer m.v.
Med EasyPos får butikken en sikker totalløsning,
der gennem sine mange år på markedet,
har vist, at det er en løsning, der er til at
regne med.
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