EasyPos Textil
Få et kassesystem som er
specielt udviklet til tøjbranchen...
...med ægte variantstyring!
EasyPos – detailløsningen der skaber
bedre resultater – nemt, hurtigt og sikkert!

Et utal af muligheder

Det er ligeledes muligt, for en butik at se de ændringer,

EasyPos fra Microcom giver dig en komplet kasseløsning,

som en anden butik foretager øjeblikkeligt – hvilket

som er simpel og overskuelig at bruge. Systemet

betyder, at de oplysninger der vises i systemet, er de

indeholder alle de funktioner, som er nødvendige til

aktuelle. Det der gør EasyPos speciel i forhold til

driften af tøjbutikken.

tøjbranchen er den ægte variantstyring. Dette vil sige,
at der er ét hovedvarenummer og herunder findes de

EasyPos er nem at implementere i enhver butik, og kan

forskellige varianter af hovedvaren f.eks. farver, størrelser

til enhver tid integreres med andre løsninger og systemer,

og længder. Dette giver et godt og nemt overblik, så

såsom loyalitetssystemer, videoovervågning m.m.

der undgås forvirring.

EasyPos giver dig mulighed for at:

Familyvarer

• Styre dine omkostninger gennem mindsket svind

Der kan deslige oprettes familyvarer – som er en

• Forbedre dine forretningsprocesser f.eks. gennem

rabatordning. Når man scanner tøjet, kommer rabatten

		 ekspedientstatistikker

på det givne tøj automatisk frem på skærmen.

• Optimere vareflow i butikken
• Lynhurtige statistikker til understøttelse af beslutninger

Hosting

• Lagersporing ned til 3 dimensioner

Har du behov for at få opbevaret dine oplysninger et

• Forbedre kundeservice ved f.eks. at spørge på bon,

sikkert sted, kan vi til enhver tid foretage hosting af

		 gavekort, reklamationer, udvalgsnotaer, lager, tilbud mv.

din EasyPos løsning. Dermed er dine oplysninger sikret
mod virus, udefrakommende angreb m.m.

EasyPos er udviklet, igennem mere end 25 år, i samråd
med brugerne, hvilket har gjort EasyPos til en af

Du får en total kasseløsning, som sikrer dig og din butik.

markedets bedste IT baseret kasseløsninger.
Kontakt
Fordele ved EasyPos

Har EasyPos fanget din interesse, eller har du spørgsmål,

Du får et system, der er let anvendeligt og dermed

er du velkommen til at kontakte os på tlf. 66 15 46 00

kan bruges af alle.

eller find svaret på www.microcom.dk.

Ekspedienterne får et system, som er nemt og
overskueligt at bruge, uden overflødige menupunkter.
Butiksindehaveren får et system, hvor der er et utal af
muligheder for at trække rapporter og statistikker f.eks.
på ekspedienterne, varer, leverandører eller salget.
Dermed kan det tjekkes, hvilke ekspedienter der sælger,
og hvilke der ikke gør. Det kan ligeledes ses, hvor hvilke
varer sælger og hvor de ikke gør – på denne måde kan
varerne flyttes rundt mellem butikkerne – hvis der er tale
om mere end en butik.

