Et utal af muligheder

Fordele ved EasyPos

EasyPos fra Microcom giver dig en komplet kasseløsning,
som er simpel og overskuelig at bruge. Systemet
indeholder alle de funktioner, som er nødvendige til
driften af skobutikken: Salg, Administration og Finans.

Ved valget af EasyPos får du en kasseløsning med en masse
fordele. Disse er bl.a.:
 Statistikker og rapporter til understøttelse af
ledelsesbeslutninger
 Forbedret markedsføring
 Forbedret lageroversigt & lagertilgang
 Forenkling af rutiner
 Individuelle tilpasningsmuligheder
 Mulighed for integration til webshop

EasyPos er nem at implementere i enhver butik, og kan til
enhver tid, integreres med andre løsninger og systemer
som f.eks. loyalitetssystemer, videoovervågning m.m.
Derudover kan der altid laves integration mellem EasyPos
og en webshop, så dette kører sammen, og de oplysninger
der vises er de aktuelle.

EasyPos giver dig mulighed for at:
•
•
•
•
•
•

Styre dine omkostninger gennem mindsket svind
Forbedre dine forretningsprocesser f.eks. gennem
ekspedientstatistikker
Optimere vareflow i butikken
Lynhurtige statistikker
Lagersporing ned til 3 dimensioner
Forbedre kundeservice ved f.eks. at spørge på
bon, gavekort, reklamationer, udvalgsnotaer,
lager, tilbud m.v.

EasyPos er udviklet igennem mere end 35 år, i samråd med
brugerne, hvilket har gjort EasyPos til en af markedets
bedste IT-baseret kasseløsninger.

Specielt til skobranchen
Foruden de følgende fordele, som er relevante i forhold til
enhver butik, er EasyPos specielt udviklet til skobranchen.
Der kan printes tre prismærker, så der kan sættes ét på
hver sko samt et på kassen, dermed er der mulighed for en
hurtig identifikation.
Derudover er det muligt at lægge et billede ind i EasyPos –
dette identificerer varen, og sikrer ekspedienten, at der er
fat i den rigtige. I forbindelse med rabatordninger kan man
oprette Family varer, så en given rabat automatisk dukker
op, når man scanner ét par sko eller flere.

Du kan til enhver tid trække rapporter og statistikker –
dette kan f.eks. gøres på dine ekspedienter, leverandører,
salget eller lageret. På denne måde er du opdateret med
alle de faktorer, som har indvirkning på din butik. Via
Business Intelligence skabes der overblik over
virksomhedens data, f.eks. din kundedatabase, som giver
mulighed for direkte markedsføring.
Med EasyPos gives der et bedre overblik over dit lager, så
du på denne måde kan undgå hyldevarmere.
Lagertilgangen giver deslige mulighed for at flytte varer
afdelinger imellem, ved flere butikker. EasyPos forenkler
alle dine arbejdsrutiner, f.eks. sørger finansmodulet i
EasyPos for, at dine daglige finansposter er klar til
bogføring. Du får deslige en nem statusoptælling, som kan
klares vha. bærbare scannere.
Der kan til enhver tid laves ændringer i EasyPos. Ønskes
farvevalget eller opstillingen ændret, kan dette gøres, så
det passer specielt til din butik og dine ekspedienter.

Mulighed for Hosting
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.

