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VendoPRO
Marknadens mest kompletta kassasystem

Vi har tagit tillvara och
implementerat behov
och idéer från bland annat
cykelhandlare, restauranger,
inredningsaffärer,
dagligvarubutiker &
konfektionshandeln, vilket
har gjort VendoPRO till ett
av marknadens mest
kompletta kassasystem.

”

Ve ndoPRO är et t av Ska ndi nav i en s le dan de och m est komplet t a
k assa sy st em. Det är utformat f ör att före nkla dina da gliga och
återkomma nde moment och sa mtidi gt ge stöd åt allt en v erks amhe t
behö ver.
Ve ndoPRO är u t veckla t i när a s amarbe te med våra ku nder och h ar
finsl ipat s und er många år utifrå n d eras be hov. De t fi nn s ett sto rt
antal bran s cha n pas sad e fu nktio ner för bla nd a nna t cykel han dl are,
resta uran ger, in redn ing sb utiker, dagli gvaru but iker och konf ekti on.
Koppling ar finns till bokförings s yst em o ch varul evera ntörer .
De t fi nn s o ckså stöd för stat is ti k, lagerh ant eri n g, pri slis tor, boknin gar,
k undklubb och olika be tallösn in gar.
Flexibelt och skräddarsytt efter din verksamhet
Stora integrationsmöjligheter
Webbaserad backoffice

Support 365 dagar om året

Användarvänligt
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VendoPRO
Marknadens mest kompletta kassasystem

VendoPRO är skalbart och passar för små butiker såväl som stora kedjor.
Kopplingar
finns
till
bokföringssystem
och
varuleverantörer.
Det finns också stöd för statistik, lagerhantering, prislistor, bokningar,
kundklubb och olika betallösningar.
Användarvänligt system

Statistik & rapporter

VendoPROs användarvänliga gränssnitt
gör det enkelt för ny personal att komma
i gång, även om erfarenhet saknas sedan
tidigare. Kassasystemet kan köras lokalt
när stabil internetuppkoppling saknas.

VendoPRO har statistikfunktioner och
rapporter både i kassan och via
WebOffice som ger dig överblick över
försäljning per butik, per artikel eller artikelgrupp.

Anpassningsbar layout

Kundklubb

Du har som användare full kontroll över
pekskärmens layout. Knappar och menyer kan anpassas efter dina behov för
administration och försäljning.

Via kundklubben kan du göra SMS- eller
mailutskick baserat på dina kunders köphistorik. Presentkort finns inbyggt och det
är lätt att hålla koll på saldon och statistik
för dina medlemmar.

Betalsätt
VendoPRO har stöd för olika betalsätt
som kontant, kort, Swish, presentkort,
Santander, Klarna, Resurs och Svea Finans.

Artiklar & prislistor

556568-2746

VendoPRO har kopplingar mot bland annat Fortnox och Visma. Dagens försäljning överförs automatiskt vid varje dagsavslut. Även kund- och artikelstatistik kan
överföras.

Dina leverantörers aktuella artiklar och
prislistor kan läsas in direkt i VendoPRO
eller via vårt onlineverktyg WebOffice.
Dessa anpassar du sedan enkelt för tillfälliga kampanjer eller lokala priser.

Vendolink
från Nutid AB

Integration mot affärssystem

Florettgatan 21
254 67 Helsingborg
042-311 11 00

Lagerhantering
Lagerhanteringen hjälper dig administrera och hålla koll på aktuella lagersaldon. Du får också hjälp med beställningar
när något börjar ta slut.
kontakt@vendolink.se
vendolink.se
vendolink.se/vendoPRO

