Kleding KassaSysteem

Wat kost het?
De prijs van het Kleding KassaSysteem is
afhankelijk van de wensen. Hebt u al een
barcode scanner? Dan voldoet alleen de
software.
Hebt u nog geen barcodescanner, dan kan
het systeem compleet met barcodescanner
geleverd worden.

Wat doet het?

Het Kleding Kassasysteem wordt voor u
geinstalleerd en volledig voorzien van uw
bedrijfslogo,
firmanaam
en
adresgegevens. Eventueel extra maatwerk wordt
apart gefactureerd.
Het Kleding Kassasysteem compleet kost
u éénmalig € 1950,-. Dit is exclusief
barcode-scanner. Eén keer per jaar ontvangt u de nieuwste versie van het programma. Dit kost u jaarlijks € 75,00. Er
worden geen maandelijkse kosten in
rekening gebracht.
Wilt u meerdere systemen aan elkaar
koppelen, dan moet u éénmalig extra
licentiekosten voor een netwerkversie
betalen. Deze kosten bedragen € 415,-.

Bent u na het lezen van deze brochure mogelijk
geïnteresseerd? Neem dan geheel vrijblijvend
contact met ons op. Wij maken graag met u een
afspraak voor een demonstratie.
Hebt u al een ander systeem? Geen probleem.
Wij onderzoeken samen met u wat de eventuele
mogelijkheden zijn bij het overstappen naar ons
systeem.

(Genoemde bedragen zijn excl. BTW)

Voor ondersteuning en onderhoud kan
desgewenst in overleg een servicecontract
worden afgesloten.
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Als ondernemer wilt u altijd weten hoe
zaken zoals omzet, voorraad, winst e.d.
ervoor staan. Speciaal voor het klein- en
middenbedrijf is een compleet en
betaalbaar softwarepakket ontwikkeld dat
bovenstaande
gegevens
eenvoudig
verwerkt en overzichtelijk weergeeft.
Hierdoor kunt u veel tijd en geld besparen
en kunt u zich volledig concentreren op uw
andere werkzaamheden.
Dit Kleding KassaSysteem is naast een
kassasysteem een volledig winkelbeheerpakket met voorraad- en inkoopregistratie
en
is
voorzien
van
uitgebreide
managementinformatie,
zoals
een
overzicht met artikelen met de meeste
marge, de langzaam- en snellopende
producten, de omzet per artikel en artikelvoorraad.
Registratie begint bij het inboeken van de
inkooporders. Bij levering van artikelen
wordt de ontvangst geboekt en wordt de
voorraad automatisch bijgewerkt.

www.horus-it.nl

De voorraad wordt automatisch weer
afgeboekt als een artikel wordt verkocht. Hierdoor hebt u altijd een
actueel overzicht in de voorraad en
kan het systeem desgewenst een
besteladvies voor u aanmaken.

Pluspunten
Door onderstaande
bewerkingen draagt
het systeem bij aan
omzetvergroting:
 Het kennen van
uw klanten en hun
koopgedrag
 Het rechtstreeks
sturen van acties
naar uw klanten via direct-mail
 Klantenbinding via het automatisch
vervaardigen van bijvoorbeeld een
waardecheque (gekoppeld aan het
totaalbedrag van alle inkopen van
desbetreffende klant in een bepaalde periode).

Door de volgende activiteiten draagt het
systeem bij aan kostenbesparing:

Proberen?

 Het sturen van e-mail voor een selecte
groep klanten (bij b.v. acties van één bepaalde leverancier)

Er zijn demo versies van het volledige Kleding KassaSysteem beschikbaar waarmee
u kunt oefenen. Daardoor kunt u nog beter
een aankoopbesluit nemen. Deze demoversie kunt u gedurende 30 dagen gebruiken. Bij aankoop van het systeem wordt
deze eenvoudig omgezet naar de definitieve versie zodat meteen met de ingebrachte gegevens kunt verder werken.

 Het op elk moment kunnen raadplegen
van de actuele voorraad zonder een arbeidsintensieve voorraadadministratie.
 Inkoopbeleid bepalen aan de hand van
geregistreerde verkopen en/of voorraadgegevens.
 De
volledig
geïntegreerde
orderadministratie levert u veel tijdwinst op.
 Artikelen kunnen snel en efficiënt worden afgerekend met behulp van het
scannen van barcodes
Het zal u duidelijk zijn dat omzetvergroting
én kostenbesparing helpt bij winsttoename
Het systeem
doordat:


 Het automatisch genereren van een
besteladvies.



 Het in kaart brengen van goedlopende artikelen en die met het
grootste winstpercentage.



 Het in kaart brengen van nog niet
betaalde rekeningen.
.

is

gebruikersvriendelijk

Wat is er nodig?
Voor het Kleding Kassasysteem is géén
dure computer nodig. Een standaard computer met een normale inktjet– of laserprinter is ruim voldoende:
o Windows 7 / Windows 10
o Monitor (min. resolutie 1024x768)
o 512 Mb intern geheugen


Het Kleding KassaSysteem is voorzien
van uitgebreide helptekst die u op ieder scherm desgewenst kunt opvragen.
Artikelen kunnen worden afgerekend
met behulp van het scannen van barcodes.
De mogelijkheid aanwezig is om op
voorhand actieprijzen en/of kortingen
gedurende een bepaalde periode in te
voeren.

Minimaal 150 Mb vrije schijfruimte
bij volledige functionaliteit

Een laserprinter heeft wel de voorkeur.

