POSMANAGER
Kaupan tarpeisiin suunniteltu kassajärjestelmä

S

ujuuhan kassatyöskentely ilman jonoja?
Pystythän hyödyntämään tilapäistyövoimaa
tehokkaasti? Oppivathan uudet kassatyöntekijät
tehtävänsä nopeasti?
Tehokkaan kassaohjelmiston avulla nopeutat asiakaspalvelua ja
vapautat myymälähenkilöstöä lisämyyntiin ja muuhun
asiakaspalveluun. Sujuva kassatyöskentely lisää myynnin
mahdollisuuksia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

HYÖDYT
 Helppokäyttöinen

EIHÄN KAUPPAA JÄÄ TEKEMÄTTÄ KASSAJÄRJESTELMÄN
VUOKSI?
Etenkin sesonkeina jonot kasvavat kassapisteissä ja kauppaa voi
pahimmillaan jäädä tekemättä. Sesonkihuiput aiheuttavat paineita
kassajärjestelmän kapasiteetille. Kassapisteiden määrää pitäisi
kustannustehokkaalla tavalla lisätä tilapäisesti ja joustavasti. Rahastus
on hoidettava paikasta riippumatta.

Selkeä kosketusnäytöllinen
käyttöliittymä. Käytön oppii nopeasti
 Ajasta ja paikasta riippumaton
Rahastaminen ajasta ja paikasta
riippumatta
 Käyttövarma

POSMANAGER ON KAUPAN TARPEISIIN SUUNNITELTU
HELPPOKÄYTTÖINEN, MONIPUOLINEN JA KÄYTTÖVARMA
KASSAJÄRJESTELMÄ

Myyntitoiminta myös offline-tilassa

PosManager sisältää myymälän kassatoiminnot ja keskitetyn
taustapalvelun. Ohjelmisto tunnistaa ja hinnoittelee tuotteet sekä
käsittelee maksutavat. Keskitetty ylläpito keventää kassapisteiden
ylläpitotoimintoja ja varmistaa, että kassatoiminnot hoituvat
mahdollisimman tehokkaasti.

Tietoja ohjataan keskitetysti, mikä
vähentää työtä myymälässä

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttövarmuuteen,
talletetun tiedon säilymiseen, helppokäyttöisyyteen sekä
suorituskykyyn. Asiakaspalvelun kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että
kassat toimivat jokaisessa tilanteessa.
Järjestelmä integroituu osaksi yrityksen järjestelmäkokonaisuutta ja
palvelee tehokasta ketjuohjausta ja monikanavaista
asiakaskohtaamista.

 Tehokas

 Reaaliaikainen
Myynnin raportointi ja data-analysointi
kesken myyntipäivän
 Integroitavissa
Laajat integrointimahdollisuudet
yrityksen tausta- ja
työasemajärjestelmiin

Nykyaikainen kassajärjestelmä on helppo ja nopea oppia ja käyttää.
Selkeä kosketusnäytöllinen käyttöliittymä näyttää kuitin tiedot
reaaliaikaisina. Kassalla maksaminen ja korttien käsittely sujuvat
helposti ja nopeasti. Maksukorttikäsittely on EMV-sertifioitu ja PCIhyväksytty.
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KASSAJÄRJESTELMÄN YDINOMINAISUUDET
Käyttäjähallinta

Hinnoittelu









Roolipohjaiset käyttöoikeudet
Kirjautuminen sisään/ulos
kaikkiin toimintoihin
Oikeudet vain sen myymälän
tietoihin/toiminnallisuuksiin,
joihin käyttöoikeus on annettu





Raportointi






Myymälätasoinen raportointi
Myynnin seurannan raportit
Kassatilitysten raportit
Rahavirran raportit
Väärinkäytösten seurantaraportit

Perustietojen hallinta









Tuotteet, tuotehierarkia
Asiakkaat
Hinnat, kampanjat, alennukset
Maksutavat
Verokoodit
Toimittajat
Käyttäjät
Varastot

Data-analytiikka








Sisäänkirjautuminen vaaditaan
Toiminnallisuuksissa
käyttäjäkohtaisesti määritettävät
oikeustasot
Tietoliikenne on salattua
Käyttäjien salasanat ovat
salattuna
Tiedon oikeellisuus/jatkuvuus
varmistetaan automaattisilla
menetelmillä

Rajapinnat







Vakiorajapinnat perustietojen
tuontiin
Myyntiaineistoliittymä
Kirjanpitoliittymä
Arkistointiliittymä
Asiakaskohtaisten rajapintojen
toteutus keskusjärjestelmän
tarpeen mukaan
Kassalla työasemassa kuitti/asiakas rajapinta

Analytiikkaportaali
Ketju-/myymälätason
myyntiaineiston reaaliaikainen
seuranta
Qlik:n analysointityökalut

Maksutavat








Tietoturva



Hinnastopohjainen hinnoittelu
Asiakas-, asiakasryhmä-,
asiakaskortti- sekä
etukorttipohjainen hinnoittelu
Kampanjointihinnoittelut
Alennushinnoittelut
Automaattinen hinnoittelu
kassalla

Käteinen
Valuutta
Maksukortit (EMV)
Laskutus / lähete
Tilimyynti
Elektroninen lahjakortti
Muut vapaasti määriteltävät
maksutavat

OTA YHTEYTTÄ
Sovitaan henkilökohtainen esittely!
contact.fi@cgi.com

CGI
CGI on maailman suurimpiin kuuluva
palvelutalo, jolla on maailmanlaajuisesti
72500 työntekijää sadoilla paikkakunnilla.
Suomessa meitä on 3500.
Tarjoamme palveluja it:n ja
liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi.
Konsultoimme asiakkaitamme liiketoiminnan
kehittämisessä, integroimme
tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme
ulkoistuskumppani.
Jos haluat lisätietoja CGI:stä Suomessa,
vieraile osoitteessa cgi.fi

Kansainvälisyys





Valuuttatoiminnallisuudet
Kassan käyttöliittymän
monikielisyys
Perustietojen monikielisyys
Kassakuitin monikielisyys

Muut toiminnallisuudet
















Laskutus, eLasku
Tuotekuvat
Tuotteen liitetiedostot
Elektroninen lahjakortti
Varastonhallinta
Laskunsuoritus kassalla
Keskitetty kuittien selaus
Järjestelmän automaattinen
valvonta
Oheislaitteiden keskitetty hallinta
Takuutiedot/takuun laajennukset
Veroton myynti
Kassanhoitajakortilla
kirjautuminen
Hävikin kirjaukset
Inventointi kassalla/PDA –
laitteella
Kassasta otot/panot/tilitykset
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