Et utal af muligheder
EasyPOS til guldsmede og smykkeforretninger, er designet med
bund i erfaring fra salg og service til guldsmede og
smykkeforretninger gennem mange år. Som bruger af EasyPOS
kassesystem vil du opleve en lethed i ekspeditioner og et
overskud af tid der kan omsættes til kundepleje. Flotte billeder af
varerne hentes frem på skærmen under ekspeditionen, så fejltryk
let opdages. Forud ind programmerede rabatter og tilbud letter
dig i salgs situationen. EasyPOS fører dig nærmest gennem salget.
Gavekort, både lokalt i enkeltstående butikker, og globalt som i
butikskæder håndteres let. Kunder findes også på internettet. Du
kan således tilkøbe en webshop eller bruge din egen. Altså en
butik på nettet der er designet som du ønsker det, med de varer
du ønsker at sælge.
Det er kun nødvendigt at oprette varerne et sted. Al lagerstyring
foregår herefter automatisk. Sælges en vare på nettet nedskrives
det samlede lager i kassesystemet og omvendt.
Udskrifter og skærmbilleder af diverse salgstal og statistikker helt
ned til minutter, og over perioder på varer, grupper, kunder,
gavekort, belastnings rapporter, personale rapporter m.m.,
udskrives let via EasyPOS Kontor. Disse rapporter kan også, med
tilgang til butikken fra hjemmearbejdspladser via internet,
udskrives hvor som helst.
Vi kommunikerer med de fleste leverandører og dermed sparer
du og dine medarbejder mange timers arbejde når det drejer sig
om indtastning af nye varer. Filial styring er heller ikke nyt for
EasyPOS. Igennem mange års erfaringer ved vi hvordan flere
butikker skal arbejde sammen indbyrdes.

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
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.

Fordele ved EasyPos
Du får et system, der er let anvendeligt og dermed kan bruges af
alle. Ekspedienterne får et system, som er nemt og overskueligt,
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.
Det er ligeledes muligt, for en butik at se de ændringer,
som en anden butik foretager øjeblikkeligt – hvilket betyder, at
de oplysninger der vises i systemet, er de aktuelle. Det der gør
EasyPos speciel i forhold til guldsmedsbranchen er den ægte
varestyring, de små pris- og byttemærker samt muligheden for at
tilføje massevis af detaljer på varen.

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 – lige fra internetforbindelsen til adgangskontrol, strøm,
køling, overvågning og ikke mindst sikkerhed og backup.

”Vi fik systemet installeret midt i september måned
2013. Selvfølgelig havde vi internt store startvanskeligheder når man skal lære et nyt system at
kende, men vi fik den bedst tænkelige support på
alle vores spørgsmål, som var rigtig mange. Selv op
mod jul i en weekend, hvor vi havde udfordringer
med kassen blev det løst hurtigt og problemløst.
Vores status i januar, som vi havde været meget
ængstelige overfor, forløb med stor succes, hurtigt
og smertefrit, med stor opbakning fra Microcom.
Vi kan varmt anbefale et samarbejde med Microcom
omkring EasyPOS. ”
Skrevet af Anne Grethe Ehlers i 2013

Se flere referencer på vores hjemmeside www.microcom.dk

