UDVIDELSESMULIGHEDER MED
FRONTPOS KASSESYSTEM

Webshop
FrontPos Webshop med integreret kasseløsning er en kæmpe fordel for dig der ønsker at
sælge varer via internettet og som også har en
fysisk butik. Fordelen ligger i vedligeholdelsen
af dit varelager.
Hver gang en vare sælges, uanset om det er
via internetbutikken eller din fysiske butik, så
reguleres lageret automatisk, og du står aldrig i

den situation at sælge noget der ikke er på
lager. Dette er meget vigtigt hvis du skal
have succes på internettet.
FrontPos Webshop er meget professionel i
design og brugbarhed.

VIP / Gavekort
Med FrontPos online VIP / Gavekort løsning
integreret i kasseapparatet åbnes muligheden
for mersalg.
En kunde vil altid komme igen når han føler
sig godt behandlet, måske særbehandlet eller
fordi han har opnået en bedre pris i form af
faste rabatter hver gang han handler.
FrontPos VIP / Gavekort kan bruges som både
almindeligt gavekort, men også påfyldnings

kort hvor kunden indsætter beløb på kortet
og bruger det som betalingsmiddel i din eller dine butikker.
Kunden kan logge ind på din
hjemmeside hele tiden for at
se status på kortet, ligesom du
som butiksejer også hele tiden
kan følge med i dine kunders
gavekorts udvikling.

Stop tyveri udført af personalet med overvågning af kasseapparat
Video overvågning af butik og personale er en
almindelig kendt ting i dag. Det helt nye som
Net&Data tilbyder er en integreret løsning der
live optager alle transaktioner på kasseapparatet.
Det vil sige at man på videoen efterfølgende
løbende har personalet der betjener kasseapparatet sammen med bonnen på skærmen på
samme tid. Alt bliver optaget.

Også varer der slettes fra bonnen inden den er
udskrevet hvilket er en funktion der adskiller sig
fra eksisterende systemer på markedet i dag.
Den helt rigtige løsning hvis du vil forhindre og
afsløre dit personale i at stjæle fra dig.
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