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Complete POS
Vil du bruke mindre tid på kasseløsningen
og mer tid med din kunde?
Fleksibel og kostnadseffektiv

For mer
informasjon…

løsning

Vennligst ta kontakt
med:

Complete POS er kasseløsningen for deg
som ønsker et stabilt og brukervennlig
kasse- og butikkdatasystem.
Complete POS er en helhetlig
butikkdata-, ordre-, lager, fakturaløsning i et enkelt og oversiktlig
brukergrensesnitt. Du får full kontroll
fra varen slås inn i kassen til
transaksjonen er overført til ditt
regnskapssystem.

Gaute Lunde
Tlf: 911 70 913
E-post:
Gaute.Lunde@evry.com
I korte trekk

Complete POS optimaliserer
salgsprosessen for deg med å bedre
kommunikasjonen med dine kunder.

Installasjon og konfigurasjon
EVRY har egne teknikere som
installerer Complete POS i din butikk.
Uansett hvor du har butikk. Vi sikrer at
din kasseløsning er komplett og klar til
bruk. Før installering sikrer vi at din
vareliste ligger i kasseløsningen og er
knyttet opp mot regnskapsfører.
Complete POS blir levert som en
nøkkelferdig tjeneste. Når vi er ferdig,
kan dine ansatte selge umiddelbart.

Kundeverdi
Complete POS er en fremtidsrettet og
velfungerende løsning som vil hjelpe
dine medarbeidere til å ha fokus på salg
og kundebehandling.

Kundereferanse
«Med Complete POS kan jeg fokusere
på mine kunder og ikke
kassasystemet»
-

Hege, Stavanger Dyrebutikk

Kundeservice
EVRY tilbyr gratis support den første
måneden.
EVRY har egen kundeservice som vil
kunne bistå med problemløsning og
spørsmål knyttet til hele livsløpet for
Complete POS.

EVRY er et av Norges og
Nordens største ITselskap som har utviklet
en rekke innovasjoner
som har endret og
forenklet folks måte å
bruke tjenester i
samfunnet på.
Vi har en misjon - We
bring information to life,
creating value for our
customers to the benefit
of society
Sterke IT-løsninger
kommer fra sterke
relasjoner. EVRY
kombinerer omfattende
bransjekunnskap med en
kundenær tilnærming.
Med lokal tilstedeværelse
hjelper vi våre kunder
med å realisere sitt fulle
IT-potensiale.

Vi er tilgjengelig 24-7 for å kunne
støtte deg best mulig.
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Complete POS
EVRY leverer en komplett ferdig løsning med
sikker og gjennomtestet leveranseprosess

Standard hardware

Webshop

EVRY bruker Cielo 15″ Enterprise AIO PoS
som standard kassepunkt med en 11,6"
kundeskjerm.

EVRY leverer komplett webshop som er
knyttet opp mot Complete POS. Dette gir
din bedrift mulighet til økt salg via nett.

Standard printer er Epson TM-T88 og den
valgte skanneren er Zebra DS9808.
Complete POS kommer også med en
restaurantløsning og nettbrettløsning som
gir din butikk/virksomhet et fleksibelt
kassepunkt. Nettbrettløsningen har også
varetelling funksjonalitet som sikrer
effektivitet for din bedrift.
EVRY leverer en komplett løsning, samt alle
tilleggsprodukter din bedrift trenger for å
løse virksomhetens behov.

Backup og Swop avtale
Complete POS kommer med integrert
online backup for å sikre din data ved uhell.
EVRY har et sentralt lager med
standardiserte hardware komponenter som
sikrer rask utsendelse (Swop). Er uhellet
ute, har du løsningen raskt oppe uten at
informasjon er gått tapt.

Hovedkontor
Bankterminal
Complete POS kommuniserer med alle
bankterminaler som støtter SOFIE 7.x
protokollen fra Nets. Disse kommuniserer
med ECR kabel serielt eller med USB kabel. I
tillegg støtter Complete POS DLL'ene fra
Nets og Point, slik at man kan kjøre
kommunikasjon til/fra Nets (BBS) ved hjelp
av internett-tilkoblingen til kassen.

Complete POS har en løsning for
hovedkontoret som gir deg mulighet for
statistikk, rapporter, felles styring av tilbud
og vareliste. Den inneholder også Dashbord
funksjonalitet som gir ledelsen tilgang til å
følge med på pulsen til bedriften.
Dette er en kostnadseffektiv og sikker
løsning som sikrer ledelsen bedre styringog oppfølgningsmuligheter.
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