Spar penge med EasyPos

Rapporter & statistikker

EasyPos giver besparelser, da varelageret optimeres. Valget af
EasyPos giver bedre lagerstyring og bedre overblik over indkøb.
Flyt varer fra en afdeling til en anden, så varerne befinder sig der,
hvor de bliver solgt, dermed øges salget og kundetilfredsheden.
Tjek hvilke varer der sælger og hvilke der ikke gør, så der undgås
hyldevarmere.

EasyPos indeholder et væld af rapporteringsmuligheder og
statistikker. Der kan trækkes forskellige rapporter og statistikker
på kryds og tværs af alle afdelingerne, såsom ekspedient- eller
salgsstatistikker og rapporter på f.eks. varegrupper m.m.

Business Intelligence skaber overblik over virksomhedernes
data f.eks. økonomien, lager og kundedatabaser. Deslige
gives der mulighed for at trække rapporter og statistikker.
Herved kan der skabes et grundlag for en målrettet kundekontakt,
samt ledelsesbeslutninger af forskellige arter.

Med en hostet EasyPos løsning kan der til enhver tid og et hvert
sted logges på systemet, for blandt at ændre stamdata, trække
statistikker m.m.

Integrationer
EasyPos kan til enhver tid suppleres med tilkøbsmoduler som
kundetæller, videoovervågning, økonomi- og
loyalitetsprogrammer, webshopsystemer, RFID m.m.

EasyPos
EasyPos kædedrift er løsningen til dén forretningsdrivende, som
har mere end en butik og som ønsker alle butikkernes data samlet
et sted.

Franchisekæder

EasyPos er en 3-i-1 løsning, bestående af modulerne:
Salg, Administration og Finans – dækker alt fra det egentlige salg,
lageroversigt til kasseopgørelse.

Kædedrift kan deslige indføres i franchisekæder, da Microcom
kender til de bestemte behov og krav der er mellem
franchisetager og franchisegiver – der kan f.eks. blokeres
oplysninger i systemet, så kun franchisegiver kan se informationer
som f.eks. omsætningen.

Fleksibelt system

Mulighed for Hosting

Systemet kan tilpasses de enkeltes kæders behov, og giver et
overskueligt system, der er anvendeligt for alle brugere. Kun de
funktioner, som er nødvendige for butikken, vises.
Brugergrænsefladen er logisk opbygget, så brugerne hurtigt bliver
fortrolige med funktionerne.
EasyPos hjælper sælgerne i butikken til at yde en god service.
Blandt andet er det muligt med et enkelt opslag på kassen at
kunne se, om en given vare findes i en anden butik – og i hvilke
farver og størrelser. Vareflytninger mellem butikker foretages også
hurtigt og nemt ved kassen.
EasyPos giver den forretningsdrivende mulighed for at sende en
sms med forskellige nøgletal som f.eks. dagens omsætning til
relevante personer, samt at der kan sendes beskeder afdelingerne
imellem.
EasyPos er online, hvilket gør oplysningerne er øjeblikkeligt
tilgængelige i de enkelte afdelinger, og dermed er til rådighed for
alle brugere.

Din EasyPos løsning kan til enhver tid blive hostet hos Microcom.
Dette betyder, at dine data befinder sig et sted, hvor der er tænkt
på alt fra internetforbindelsen til adgangskontrol, strøm, køling,
overvågning til ikke mindst sikkerhed og backup.

” Et seriøst og professionelt
arbejdsredskab, som giver overblik
og skaber tryghed i hverdagen. Vi
haft stor glæde af Microsom, både
som system og samarbejdspartner
i et større ”Turn Around”
Vi mener hvert et ord.”
Michael Møller – Boutique Bonde

Se flere referencer på vores hjemmeside www.microcom.dk

