En EasyPos løsning
til dig i detailbranchen..
...er en løsning du kan regne med!
EasyPos – detailløsningen der skaber
bedre resultater – nemt, hurtigt og sikkert!

Et utal af muligheder

• Vedl. af familyvarer, kampagner m.m.

EasyPos fra Microcom giver dig en komplet kasseløsning, som

• Beholdningsoversigt og kreditkortafstemninger

er simpel og overskuelig at bruge. EasyPos indeholder alle de

• Statistikudskrifter af alle mulige arter

funktioner, som er nødvendige til driften af din butik.

• Rapporter f.eks. på varegrupper eller leverandører
m.fl.

EasyPos er nem at implementere i enhver butik, og kan integreres
med andre løsninger og systemer.

EasyPos Finans indeholder blandt andet:
• Kasseopgørelser

EasyPos giver dig mulighed for at:
• Styre dine omkostninger gennem mindsket svind
• Forbedre dine forretningsprocesser f.eks. gennem

• Hjælperutiner til optælling af penge
• Integrationer til blandt andet økonomisystemer
		 og loyalitetsprogrammer m.m.

		 ekspedientstatistikker m.m.
• Optimere vareflow i butikken

Du får en total kasseløsning, som er nem at anvende

• Lynhurtige statistikker til understøttelse af beslutninger,
		 numerisk/ grafisk

Rapportering

• Lagersporing ned til 3 dimensioner

EasyPos har et stort indbygget valg af rapporteringsmuligheder.

• Forbedret kundeservice ved f.eks. spørge på bon,

Den brugervenlige måde at få disse rapporter på, gør at enhver

		 gavekort, reklamationer, udvalgsnotaer, lager, tilbud mv.

beslutning hurtigt kan træffes på en reel og saglig baggrund.
Alle udskrifter kan gemmes i forskellige formater f.eks. kan en

EasyPos er en 3-i-én løsning..

rapport gemmes som en pdf-fil eller som Excel-fil og udskrifterne

EasyPos deles ikke op i mindre komponenter - du får et

kan mailes til andre modtagere.

komplet system, som indeholder:
• EasyPos Salg med alle nødvendige salgsfunktioner

Integration og vækst

• EasyPos Administration med Back-office & Business Intelligence

EasyPos kan integreres til andre løsninger, som er væsentlige

• EasyPos Finans med dagsopgørelser & finansintegration

for dig og din butik f.eks. webshop, økonomisystemer,

		

loyalitetsprogrammer, overvågningssystemer m.fl.

EasyPos Salg indeholder blandt andet:

EasyPos kan, hvis det er nødvendigt, udvides efter behov og

• Registrering pr. ekspedient

bruges i flere kasser eller butikker og køre rigtig kædedrift.

• Søgning på varer - også i andre afdelinger
• Websalg

EasyHosting

• Byttemærker og indløsning

Din EasyPos løsning kan til enhver tid blive hostet hos Microcom.

• Taxfree ekspedition

Dette betyder, at dine data er opbevaret et sikkert sted, hvor der

• Oprettelse af reklamationer/ gavekort m.m.

er tænkt på alt, fra køling, overvågning til sikkerhed og backup.

• Spørge på bon, reklamation, gavekort, udvalgsnota m.m.

Alle disse muligheder er med til at beskytte din investering i

• Kreditkortsbetalinger

EasyPos.

EasyPos Administration indeholder blandt andet:
• Daglige rutiner vedr. lagertilgang, vareoprettelse og
prismærkning
• Genudskrift af prismærker, flytning af varer, automatisk
		 genbestilling og genopfyldningslister
• Indkøbsordrer, bonuskørsler, SMS til kunder, beskeder
		 til andre afdelinger/maskiner

Kontakt
Har EasyPos fanget din interesse eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte os på tlf. 66 15 46 00 eller find svaret
på www.microcom.dk.

