Kassaratkaisut kaupan aloille
Kokonaisvaltaiset ja asiakasystävälliset
kassaratkaisut kaupan alalle
Winpos kassaratkaisut sisältävät kaikki keskeisimmät toiminnot
kaupan aloille. Seuraa ja ohjaa yrityksesi myynä, kannaavuua ja
varastoja. Vähennä kustannuksia ja tarjoa ensiluokkaista asiakaspalvelua. Kaikki tämä on mahdollista Winpos ratkaisujen tarjoamilla
keskitetyillä hallinta- ja ohjaustyökaluilla.
Winpos kassajärjestelmäratkaisujen joustavuus ja monipuoliset
ominaisuudet helpoavat niin myyjän kuin kauppiaankin arkea ja
tehostavat koko yrityksen toimintaa.

Oy Winpos Ab
Oy Winpos Ab perustein 1997. Tarjoamme vakaalla
ammataidolla toteuteuja kassajärjestelmiä erityises
pohjoismaisille asiakkaille. Toimintamme on keskiynyt
kaupan, ravintola-alan, palvelualan, vapaa-aika- ja matkailualan sekä areenaympäristöjen kassaratkaisuihin.
•Winpos yhössä työskentelee yli 40 henkilöä.
•Toimipaikat: Helsinki, Vaasa, Tampere, Tukholma, Uumaja
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Winpos Mega Store ®
Winpos Store ®
Winpos Mobile POS™
Winpos Virtual Server™ ympäristö
Ketjunohjaus
Integroitu EMV-kornkäsiely
e-Backup
e-Booking
e-Shop
Kassaoheislaieet
Kassa-asennustyöt
Perusteellinen koulutus
Ystävällinen asiakaspalvelu
Online Help-tukipalvelut

Tyytyväinen asiakas
“Parasta järjestelmässä on reaaliaikainen varastonseuranta, joka helpottaa lausruineja ja varaston hallintaa.
Myös hinnanmuutokset ja kampanjat
on helppo tehdä yhdestä paikasta
käsin molempiin myymälöihin. Tuotetasolla helpos saatavilla olevat myynhistoriaedot auavat lisäksi merkittäväs lausten ja oikean lausmäärän
tekemisessä.” Jan Blomqvist, Life

Luotettavat kassaratkaisut - kokemuksella ja ammattitaidolla

Winp
inpos Mega Store®
Winpos Mega Store® on joustava ja modulaarinen kassajärjestelmäratkaisu myynnin ohjaukseen ja yrityksen kokonaisvaltaiseen hallintaan sekä johtamiseen. Joustava SQLetokanta mahdollistaa järjestelmän toimivuuden ja kustannustehokkuuden jokaiselle asiakkaalle. Ratkaisun joustavuuden ja modulaarisen ohjelmistorakenteen ansiosta järjestelmä sopii niin pienille kuin suurille tai kasvaville yrityksille.

Winpos ratkaisut soveltuvat ja mukautuvat
erinomaises eri kaupan aloille.

Kassaratkaisu kaupalle
Helppo ja looginen myynninseuranta on avain kannattavuuteen
Winpos Mega Store® ohjelmiston keskitetyillä hallinta- ja ohjaustyökaluilla ohjaat myynä ja koko
liiketoimintaa tehokkaas ja helpos. Saat strategista etoa yrityksesi tai ketjusi kannaavuudesta aina reaaliajassa.

Kustannukset kuriin tehokkaalla varastoseurannalla
Winpos Megassa on eriäin tehokas varastonseuranta. Luoteava ja älykäs ohjelmisto pitää
huolen siitä, eä oikea määrä tuoeita on aina oikeassa paikassa.

Järjestelmä joka kasvaa aina yrityksesi mukana
Yrityksesi koosta riippumaa Mega Store on oikea ratkaisu sinulle. Joustava SQL-etokanta pystyy
käsielemään suuren määrän etoja, näin ollen Winpos Mega Store® sopii mainios myös suuriin
kasvaviin ympäristöihin. Ohjelmisto tarjoaa laajat ja skaalautuvat mahdollisuudet eri kaupan
aloille. Yrityksen kasvaessa ei tule enää tarvea laajentaa järjestelmää, sillä Mega Store® joustaa
ja kasvaa aina asiakkaan mukana.

Tehostettua asiakaspalvelua
Järjestelmän avulla voit tehostaa asiakasuskollisuua ja -palvelua. Kanta-asiakasedut, bonukset,
lahjakort, kampanjat ja asiakaskohtaiset tarjoukset ovat vain muutamia esimerkkejä Mega
Storen ominaisuuksista. Seuraa asiakaskohtaisia ostoja ja analysoi asiakkaiden ostokäyäytymistä.
Vaikka ohjelmisto on laaja ja sisältää useita eri toimintoja, sen käyö ja hallinta on helppoa.
Winpos Mega Store® on looginen ja älykäs ohjelmisto yritykselle, jonka liiketoiminta tarvitsee
järeämpää ja tehokkaampaa kassajärjestelmäratkaisua. Winpos Mega Store® sopii niin pienelle
kuin suurelle yritykselle.

Winpos Mega Store®
Winpos Mega Store®

toiminnot
LOOGISET TOIMINNOT
LIIKETOIMINNAN OHJAUKSEEN
JA ANALYSOINTIIN
•Useamman kustannuspaikan toimintojen, kuten

esimerkiksi myynen ja varastojen reaaliaikainen ja
keskitey hallinta.
•Toimiajarekisteri: Ostoja ja myyntejä voidaan
seurata toimiajiain – laukset voidaan läheää
sähköpostse suoraan toimiajalle.
•Kirjanpitolien kytkentä tuoeisiin, mahdollisuus
tulostaa debet/kredit raporeja tai tavallisia
myynliraporeja.
•Valuuakäsiely: Ostokset voidaan maksaa eri
valuutoilla.
•Budjetoin: Budjeeja voidaan luoda tuoteryhmille, alatuoteryhmille, tuoeille, myynleille,
kustannuspaikoille, kassanhoitajille ja myymälöille.
Budjeen täyymistä on helppo seurata taustaohjelman kaua.
•Liiymämyyn ja vakuutusmyyn: Päätuoeelle
voidaan myynnin yhteydessä lisätä liiymä ja
vakuutus. Erilliset liiymä- ja vakuutusreskontrat.
•Tiedonsiirron keskitey valvonta ja hallinta:
Toimipaikoissa voidaan tarkistaa palvelimelta
tulleet edot ja palvelimella voidaan tarkistaa
toimipaikoista siirtyneet edot.
•Laaja reskontrakäsiely: Lahjakort, takuut,
tarjoukset, vakuutukset.
•Käyäjälin hallinta: Kassanhoitajien oikeuksia
taustaohjelmassa ja kassalla voidaan rajoiaa
luomalla jokaiselle kassanhoitajalle yksilöllinen
proili.
•Integroitavuus ERP-järjestelmiin: Ohjelmiston
skaalautuvuus ja joustavuus mahdollistaa kustannustehokkaat mahdollisuudet liiää POSjärjestelmä osaksi ERP-järjestelmää.

TEHOA TUOTEHALLINTAAN JA
VARASTOSEURANTAAN
•Tehokas varastoseuranta: Tilaukset sähköpostse
suoraan toimiajille. Saapuneiden tavaroiden, hävikin
ja varastosiirtojen kirjaus. Inventoinnista koou
erorapor.
•Tuotetyypit: Lajitelmatuoeet, sarjanumerolliset
tuoeet, vaakatuoeet, avoin hinta tuoeet, reseptuoeet.
•Tehosteua tuotehallintaa: Tuotekuvauksien ja
liiteedostojen linkiämisen mahdollisuus.
•Tuoteperheet: Mahdollisuus luokitella tuoeet.
Kokonaisia tuoteperheitä voidaan kytkeä kampanjoihin.
•Tarjous- ja lauskäsiely: Asiakkaalle voidaan
kassalla tehdä tarjouksia tai lata tuoeita, joita ei ole
varastossa. Asiakkaille latut tuoeet löytyvät tarvelistasta, jonka perusteella tehdään toimiajille lauksia.
•Toimiajareskontra: Ostolaskujen syöö ohjelmaan
ja maksu ohjelman kaua.
•Ekeen helppo ja tehokas hallinta: Ekeejä
voidaan tulostaa yksiäisille tuoeille, kaikille uusille
tuoeille ja saapuneille tavaroille. Hintaetojen
muuuessa järjestelmä automasoi uusien ekeen
tulostamisen.

Winpos Mega Store®

NYKYAIKAISET TOIMINNOT KANTAASIAKASSEURANTAAN JA
ASIAKASETUJEN HALLINTAAN
•Lahjakormyyn ja seuranta: Lahjakoren hallinnoin
ja seuranta suoraan järjestelmästä.
•Laaja asiakaskäsiely: Asiakkaat voidaan ryhmitellä ja
jakaa asiakasluokkiin. Markkinoin asiakkaille sähköpostse ohjelman kaua. Ostoja voidaan seurata asiakaskohtaises ja kanta-asiakkaita palkita esim. bonusjärjestelmällä.
•Alennuksia voidaan antaa hinnastojen, alennusryhmien
ja kampanjoiden kaua.

INTEGROIDUT TOIMINNOT
•Winpos Mobile POS™: Langaoman kassaratkaisun
avulla myyn voidaan suoriaa siellä missä asiakkaat
ovat.
•Verkkokauppakytkentä: Myynnit integroidusta
verkkokaupasta suoraan kassajärjestelmään, tuoteetojen ja varastosaldojen hallinta keskitetys yhdestä
järjestelmästä.
•Laskutusreskontra: Koonlaskut ja yksiäiset laskut,
muistutuslaskut ja viitesuoritusten vastaanoo pankkiohjelmasta.
•Sähköinen laskutus (Finvoice): Automasoi manuaalisia
laskutusprosesseja.
•Integroidut maksupääteratkaisut: Ei ylimääräisiä
painalluksia kassalla. Pankkilähetyksiä voidaan seurata
taustaohjelmasta ja erillisestä online-pohjaisesta
sovelluksesta.
•Keräily- ja inventaariopääeet: Tee lauksia ja inventoi
integroidulla pääteratkaisulla.
•Winpos virtuaalipalvelin infrastruktuuri: Vapaudu
laiteylläpidosta ja tärkeiden etojen varmuuskopioinnista.

Integroituna
kiitos...
Langaton kassaratkaisu
Winpos Mobile POS™ sovellus toimii
langaomassa Touch-mobiililaieessa,
esim. Apple iPadissa. Mobile POS
vapauaa myynnin sinne missä asiakas
on.

Maksupääteratkaisut

Verkkokaupparatkaisut

Winposin nykyaikaisella maksupääteratkaisulla maksutapahtumat hoituvat nopeas ja
turvallises. Vältyt pitkiltä jonoilta ja
kormaksuongelmilta. Maksupäätetoimittajamme on Nets Finland.

Integroidut verkkokauppa- ja ajanvarausohjelmistot tekevät sähköisestä kaupanteosta joustavaa ja kustannustehokasta.

Finvoice laskutus

Keräily- ja inventaariopäätteet

Winpos Mega Store® mahdollistaa
sähköisten laskujen läheämisen
asiakkaille.

Tee lauksia ja inventoi integroidulla
keräilypääteratkaisulla.

Winpos virtuaalipalvelin
Winpos virtuaalipalvelimen avulla pääset
nopeas ja turvallises käsiksi kaikkien
myymälöidesi etoihin mistä tahansa.

Kassaratkaisu sinulle

Avaimet kannattavaan
kaupantekoon
Kassaratkaisumme kasvaa aina yrityksesi mukana
ja on helpos laajenneavissa ketjunohjausohjelmistomme avulla. Olipa kyseessä yksiäinen
kauppa tai suuri myymäläketju, Winpos mukautuu
aina ympäristöönsä.
Toimitamme aina kokonaisvaltaisen kassa- ja
palveluratkaisun. Asennamme tarpeiesi mukaiset kassalaieistot, koulutamme ja tarjoamme
ensiluokkaista tukipalvelua asiakkaillemme päivittäin (myös iltaisin ja viikonloppuisin).

•Elektroniikkaliikkeet
•Eläinkaupat
•Erikoistavarakaupat
•Huonekaluliikkeet
•Kenkäkaupat
•Kirjakaupat
•Kukkakaupat
•Kultasepänliikkeet
•Luontaistuotekaupat
•Optikot
•Päivittäistavarakaupat
•Rautakaupat
•Sekatavarakaupat
•Sisustusmyymälät
•Taidegalleriat
•Urheiluvaatekaupat
•Vaateliikkeet

Ota yhteyä ja sovi esielystä lähimmän
Winpos-jälleenmyyjäsi kanssa.

EKM Service
Drottninggatan 13 | 10600 Ekenäs | (019) 212 0100
ronnie.carlsson@ekm.fi

