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Verendus Butikk - enkelt å ta betalt
For et år siden, var vi innstilt på å forene krefter med en eksis-

Så, i fjor høst, har vi besluttet å utvikle våre egne butikk/kasse

terende butikksystemleverandør for å møte bransjens behov

programmer og resultatet er Verendus Butikk, som funksjonelt

for en enkel og tilpassede butikkprogrammer.

er helt i linje med vår visjon for campingvogn- og bobilerbransjen, mens butikksystemet inneholder alle de vanlige og nød-

Vi møtte fem forskjellige leverandører og presentert vår visjon

vendige funksjonene i tradional butikkprogrammer. Verendus

om et brukervennlig butikkprogram med fire sentrale funksjon-

Butikk er sertifisert i henhold til Skattedirektoratet.

er: stand til å snakke med Salgstøtte og Verksted, har støtte
for håndtering av kunde og kjøretøy og etter hvert bli integrert

Nå ser vi frem til å presentere bransjens første anpassede

med bransjens dele- og ustyrs leverandører, samt web-basert.

Butikk/kasse-programmer og begynne å installere og utdanne
forhandlererne.

Ingen kunne tilby dette, og ingen rett eller interessert i å tilpasse
sine eksisterende butikkprogrammer for deg i campingvognog bobilbransjen.

Dick Petersson
Daglig leder
+46 36 - 777 92 51
dick@verendus.se

Alt dette er inkludert i Verendus Butikk
»» I tillegg til alle de vanlige funksjonene
som finnes i tradional kasse-system:

»» Se fremover, lanserer vi integrasjoner
med grossister som vil lette arbeidet for
deg enda mer.

»» Integrert kortterminal

Vareopptellingsfunksjon som kjører i
smartphones er inkludert i Verendus
Butikk og er enkel å utføre og komme
i gang med, slik at du alltid har riktig
lagerstyring/verdi.

»» Faktura / kontantfaktura / kontanter

Kunde og kjøretøy

»» Print ut regnskapordre, fakturajorunal
og kasserapporter.

Betalningsmedel
»» Gavokort / kreditkvittering
»» Avstandbetaling

Enkelt å ta betalt

»» Løft arbeids- og deleordre fra Verkstedet og ta betalt akkurat i butikken.
»» Plukk opp kontrakter fra Salgstøtte og
ta betalt for en forskuddsbetaling og endelig betaling i kassen.

Lagerstyring

»» Når du selger noe, blir det automatisk
trukket fra butikken. Du får gjennom lagerstyring en samlet oversikt over hvilke
artikkler som er på lager, balanse, og
verdi, etc.

»» Butikk er integrert med AutoSys slik at
du kan koble butikkens salg mot køretøy
og kundekort för å få en god historikk
over salget.

Statistikk

»» Hva selger dere mest april? Hvor
mange kjøp har du per dag i september?
Hva var omsetningen i fjor? Verendus gir
raskt klare statistikk av butikkens salg.
»» Exportere alt til Excel.

Prisliste

»» Vi leser som vanlig i dine prisliste fra
leverandørene du ønsker å jobbe med i
butikken.
»» Du kan selv legge til sine egne artikler.

Regnskap

Skanner og etiketter

»» Skriv ut etiketter i butikken i Verendus
Butikk, så det blir enkelt å skanne varene
i kassa via strekkodeleser.

Hurtigtaster

»» Lag din egen hurtigtaster i kassen.

Og mer

»» Vi jobber kontinuerlig med å utvikle
programvare med flere funksjoner

d

Samarbeidspartner synes

“Etter å ha prøvekjørt butikk-programvare på Verendus
kontor, må jeg si at jeg er veldig imponert over hvor
enkelt programmet brukes.
Spesielt funksjonen til å plukke opp kontrakt og arbeidsordre fra for Salgstötte og Verked vil spare mye tid
for oss.
Vareopptelling via smarttelefon se også enkelt og effektivt. “
Niklas Norrby, IT-sjef i Mobile Living-gruppen

Utstyr til butikk
Dere trenger:

»» PC med Internett (ikke Mac)
»» Kassa
»» Printer for kvittering (Star TSP-100)

Kortterminal
Ved lanseringen har vi støtte for Nets
kortterminaler. Vi kan tilby deg gunstig
endring fra din nåværende leverandør.
Point og Babs vil bli integrert i løpet av
vinteren.

Du kan supplere med:
»» Strekkkodsskanner

»» Etikettskrivere (Zebra)
»» Touchskerm
»» Vareopptellingskanner til smarttelefon

Komme igang med Verendus Butikk
01. Kontakt oss

02. Installasjon

03. Utbildning

Vi sjekker hvilke av din gjeldende

Vii installerer Verendus på plass hos

Etter installasjonen, så trener vi ansatte

maskinvare du kan bruke med butik-

dere. Dette tar ca 1 time og omfatter alt

til dem etter ca 2 t kan administrere alle

ken og gi forslag til hva du kan ha

fra maskinvaren kobles til å installere

funksjoner og kan se etter seg selv.

behov for å supplere.

skriveren og kassa.

04. Inlesing av
lager

05. Prisliste

06. Fri support

Vi forbereder kontoen din med prislister

Det inkluderer alltid fri support fra oss.

fra grossister som du kjøper fra. Prislis-

Ring, e-post eller sende en melding via

tene er holdt oppdatert av oss. Integras-

støttefunksjonen i systemet, vil vi hjelpe

joner mot grossister er under utvikling.

deg med spørsmål og bekymringer.

Hvis du allerede har din nåværende
inventar og kundedatabase, for
eksempel Excel eller andre program
vi kan hjelpe deg til å lese dette.

Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
Sverige
+46 36 - 777 92 51
info@verendus.se
www.verendus.no

