KASSASYSTEEM VOOR DE MODEBRANCHE
Speciaal voor de kleinere winkeliers in de modebranche hebben wij een betaalbaar
kassasysteem ontwikkeld met ingebouwde webshop functionaliteit. Tegen een kleine meerprijs
activeren wij de webshopfunctie en u kunt vrijwel direct beginnen met de online verkoop.
Hoewel het door ons ontwikkelde systeem in principe alles ineen (kassasysteem - webshop website) is, bent u niet verplicht om direct alle modules af te nemen. Immers, het
kassasysteem functioneert uitstekend zonder de andere modules. Het pluspunt is dan dat er
geen hoge kosten meer hoeven te worden gemaakt om later alsnog tot online verkoop over te
gaan. Het grote voordeel is namelijk dat men geen koppeling tussen de webshop en het kassasysteem meer tot stand hoeft te brengen om voorraden te actualiseren.
Een aantal andere belangrijke voordelen zijn:
Artikel- / kleur- / maat combinaties hoeven niet allemaal apart te worden opgevoerd. Een
artikel hoeft slecht eenmalig te worden opgevoerd waarna de beschikbare kleuren en maten
automatisch worden aangemaakt. Dat bespaart veel tijd!
Men kan tijdens de inkoop (op locatie) eenvoudig de ingekochte artikelen en de aantalen op
een tablet of laptop invoeren waarna deze automatisch in een inkooporder worden omgezet.
Omdat niet alle medewerkers alle functies in het pakket hoeven te gebruiken, kunt u
autorisaties toekennen, zodat alleen de functies welke gebruikt mogen worden in beeld komen.
Onze nieuwe kassa interface is in “APP vorm” gebouwd. Dit betekent dat elke pc,
laptop of tablet geschikt is om uw kassasysteem in de winkel op te draaien, waardoor uw investering in hardware aanzienlijk lager uitvalt.
Op de volgende bladzijdes vindt u een beknopt overzicht van de kenmerken van het
kassasysteem vergezeld van screenshots.

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
KLANTEN
�
�
�
�

Klantenlijst waarvan de volgorde zelf eenvoudig kan worden ingesteld.
Een ‘quick email’ functie waarmee een klant snel en eenvoudig direkt vanuit de lijst een kort bericht
kan worden gestuurd.
Agenderings functie om voor een bepaalde klant een reminder of notitie te maken.
Klanten formulier waarin men eenvoudig gegevens van een klant kan inzien en wijzigen

LEVERANCIERS
�
�
�
�

leverancierslijst waarvan de volgorde zelf eenvoudig kan worden ingesteld.
een ‘quick email’ functie waarmee een leverancier snel en eenvoudig direkt vanuit de lijst een kort
bericht kan worden gestuurd,
agenderings functie om voor een bepaalde leverancier een reminder of notitie te maken.
leveranciers formulier waarin men eenvoudig gegevens van een leverancier kan inzien
en wijzigen.

PERSONEEL
�
�
�
�

personeelslijst waarvan de volgorde zelf eenvoudig kan worden ingesteld.
een ‘quick email’ functie waarmee een personeelslid snel en eenvoudig direkt vanuit de lijst een
kort bericht kan worden gestuurd,
agenderings functie om voor een bepaalde personeelslid een reminder of notitie te maken.
personeelsformulier waarin men eenvoudig gegevens van een personeelslid
kan inzien en wijzigen.

GEBRUIKERS
�
�

gebruikers management met functies om autorisaties per gebruiker op menuniveau in te stellen.
mogelijkheid om gebruikers autorisaties voor specifieke periodes toe te kennen.

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
PRODUKTEN
�
�
�
�
�
�
�
�

artikelen in de overzichtslijst kunnen snel gefilterd en gesorteerd worden weergegeven.
eenvoudig in één handeling voor 1 product alle mogelijke artikel- / kleur- / maatcombinaties
aanmaken / opvoeren.
maken van interne produktnotities voor bijvoorbeeld wasvoorschriften en fabricagedata.
verschillende prijsinstellingen zoals inkoopprijs, saleprijs (actie), consumentenprijs,
markup en prijsmatrix.
printen barcodelabels.
Artikelnaam en artikelomschrijving in meerdere talen.
mogelijkheid tot het uploaden van 5 produkt foto's.
eenvoudig in later stadium kleuren toevoegen en maten verwijderen.

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
PRODUKTEN (vervolg)
�

snel-opvoerfunctie voor het invoeren van inkooporders op locatie (bijv. in showroom)

VOORRAAD BEHEER
�
�

mogelijkheid om snel voorraad correcties n.a.v voorraadverschillen door te voeren.
mogelijkheid om voorraad inventarisaties met behulp van barcodescanner te doen.

ARTIKEL / PRODUKTSTATISTIEKEN
�
�

artikelstatistieken met overzicht op artikel- / kleur- / maatcombinatie van kengetallen zoals
voororders, voorraadorders, inkopen, ontvangen, verzonden, nog in te kopen en voorraad.
export van selectie naar CSV / Excel, waarin tevens kerncijfers zoals marges, omzetsnelheden, en
doorverkooppercentages zichtbaar zijn.

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
ARTIKEL CATGORIEËN
�
�

artikel categorieën in de overzichtslijst kunnen snel gefilterd en gesorteerd worden weergegeven.
eenvoudig beheren en toevoegen van categorieën, subcategorieën en subsubcategorieën.

COLLECTIES / MERKEN
�
�

collectie / merken in de overzichtslijst kunnen snel gefilterd en gesorteerd worden weergegeven.
eenvoudig beheren en toevoegen van collecties / merken.

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
KLEUREN
�
�
�

kleuren in de overzichtslijst kunnen snel gefilterd en gesorteerd worden weergegeven.
eenvoudig beheren en toevoegen van kleuren.
kleuren kunnen worden geïllustreerd door middel van de ingebouwde 'colorpicker' of door het
uploaden van een foto van een kleurstaaltje.

MAATTABELLEN
�
�
�

maattabellen in de overzichtslijst kunnen snel gefilterd en gesorteerd worden weergegeven.
eenvoudig beheren en toevoegen van maattabellen.
de volgorde van de maten in een maattabel kan eenvoudig worden aangepast.

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
BEHEER WEBORDERS (indien afgenomen)
�
�
�
�
�

overzichtelijke lijst met orders en statusweergave waarvan de volgorde zelf eenvoudig kan worden
ingesteld.
beheer van online bestellingen, betaalstatus en verzendstatus.
automatische verzending bericht aan klant na iedere statuswijziging.
genereren van pakbonnen in PDF en eventueel verzending van digitale pabon.
afdrukken van verzend etiketten.

zie voor meer informatie de brochure ‘consumenten webshop’

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
KASSASCHERM
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

overzichtelijke lijst met recente transacties / kassabonnen en functionele zoek- en filterfuncties.
groot aantal handige functies, zoals bijv. het ineens afdrukken van alle kassakonnen van een dag.
eenvoudig toevoegen nieuwe klanten en zoeken van klanten op postcode + huisnummer of naam
en wijzigen van klantgegevens.
overzicht opgebouwde spaarsaldo en eerdere aankopen van een klant.
aankopen worden conform ingestelde regels, automatisch toegevoegd aan spaartegoed klant.
uitkeringen van spaartegoeden worden automatisch verrekend in ingestelde periodes.
invoeren van waarde- / kadobonnen welke automatisch worden verrekend met de aankoop.
ingebouwde calculator functie.
mogelijkheid om door produktcatalogus (met foto’s) te bladeren en met één klik de maatboog van
een artikel te laden.
overboeken van artikelen van de winkel naar de webshop en tussen filialen onderling of uitboeken
van artikelen naar de leverancier.
overzicht van kassaldo met printfunctie en mogelijkheid om uitnames en stortingen in te geven.
toevoegen van artikelen aan kassabon d.m.v. maatboog waarbij tevens de voorraad (evt. ook van
andere filialen wordt getoond.
handmatig toevoegen van artikelen aan kassabon d.m.v. het ingeven van een artikelnummer.
automatisch toevoegen van artikelen aan kassabon d.m.v. een barcode scanner.
aanslaan van ongelabelde artikelen.
scannen van retouren welke automatisch worden verrekend met evt. nieuwe aankopen.
een eventueel surplus kan worden omgezet in een tegoedbon.
opgave betaalwijze, eventueeel gesplitst in 2 verschillende methodes.
opgave van kassakortingen, verzendkosten en nummer van verkoopmedewerker.
uitgebreide (dag)rapportages en statistieken.
werkt volledig in cloud en draait op elke computer, laptop of tablet (touchscreen of niet)

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
INKOOPORDERS
�

overzichtelijke lijst met inkooporders en statusweergave waarvan de volgorde zelf eenvoudig kan
worden ingesteld.

�
�

eenvoudig inboeken van inkooporders, met controlevelden voor voorraden.
tijdens inkoop versneld aanmaken van nieuwe artikelen, zodat de inkooporder op locatie binnen
enkele minuten kan worden ingevoerd.
inkooporders toewijzen aan filialen of webshop.
mogelijkheid om barcodes te genereren en te printen.

�
�

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
INBOEKEN ONTVANGEN GOEDEREN
�
�
�
�
�

overzichtelijke lijst van ontvangen zendingen en statusweergave waarvan de volgorde
eenvoudig kan worden ingesteld.
inboeken van ontvangen goederen met controlevelden voor vergelijking met de inkooporder.
mogelijkheid om ontvangen goederen te verdelen over filialen en evt. webshop
mogelijkheid om barcodes te genereren en te printen.
printfunctie (PDF).

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
RAPPORTAGES
�
�
�

opvragen van financiële rapportages voor winkelverkopen en / of online verkopen per dag, per
maand, per kwartaal of per jaar.
filtermogelijkheid op artikel, kleur, maat, categorie, collectie of medewerker.
download functie om de resultaten van de gekozen selectie te exporteren naar CSV / Excel.

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
BEHEER KORTINGEN EN SPAARACTIES (marketing)
�
�
�
�

instellen van kortingsacties (zoals ingangsdatum, duur, minimum bestedingsbedrag etc) voor
collecties, categorieën, subcategorieën of setjes.
instellen van regels (geldigheid, bestedingsbedrag, samenloop etc) voor spaarkaarten.
instellen van regels voor verzilvering van spaartegoeden (tijdstip, duur etc).
instellen van regels (geldigheid, bestedingsbedrag en samenloop) voor kadobonnen.

BEHEER ARTIKEL SETJES (marketing)
�

samenstellen van setjes van artikelen (tot 3 artikelen per set) met afwijkende setprijs.

BEHEER FACTUUR EN EMAIL LAYOUT (layout en vormgeving)
�

men kan eenvoudig de standaardteksten van emailberichten, het logo en de gegevens
op kassabonnen

KENMERKEN KASSASYSTEEM:
E-MAIL MARKETING
�
�
�
�
�
�

quickfunctie om in enkele minuten een productmailing (met 12 artikelen) te maken.
uitgebreide mailfunctie om een grote groep geadresseerden ineens een mailing met html opmaak,
eventueel met bijlage te sturen.
raadplegen van archief voor verzonden e-mailberichten (op klantniveau).
eenvoudig opstellen van e-mails in html (afbeeldingen en grafische opmaak) met een editor.
onbeperkt aantal ‘mailtemplates’ maken.
10.000 e-mails per maand gratis versturen.

OVERIGE KENMERKEN
�
�
�

eenvoudig te koppelen / uit te breiden met webshop.
uitgebreide agenda functionaliteit waarin afspraken en planning bijgehouden kunnen worden met
'highlight' en 'reminder' functies.
agenderingsysteem voor klanten en leveranciers met 'highlight' en 'reminder' functies.

Wij hebben een demoversie van ons kassasysteem online staan.
Wanneer u deze wilt zien, neem dan contact met ons op.
FASHIONIT
Havenstraat 7L
5211 WC DEN BOSCH
Tel. : 073 – 6 44 59 22
Web. : fashionit.nl
E-mail : info@fashionit.nl

