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Verendus Butik - enkelt att ta betalt
För ett år sen var vi helt inställda på att inleda ett samarbete

Så, förra hösten beslöt vi oss för att utveckla vårt egna bu-

med någon befintlig kassasystemsleverantör för att tillgodose

tiksprogram och facit är Verendus Butik som funktionsmässigt

branschens behov av ett enkelt och anpassat butiksprogram.

är helt i linje med våra visioner för husvagn- och husbilsbranschen, samtidigt som kassasystemet innehåller alla vanliga

Vi träffade fem olika leverantörer och presenterade våra vision-

och nödvändiga funktioner som ingår i tradionella butikspro-

er om ett lättanvänt butiksprogram med fyra nyckelfunktioner:

gram. Verendus Butik är certifierat enligt Skatteverkets kassar-

kunna prata med Affärsstödet och Verkstad, ha stöd för att

egisterlag.

hantera kund och fordon, på sikt kunna integreras med branschens grossister, samt vara webbaserat.

Nu ser vi fram emot att presentera branschens första anpassade
butiksprogram och att börja installera kassorna och utbilda er

Ingen kunde erbjuda detta, och ingen va heller intresserad av

återförsäljare.

att anpassa sitt befintliga butiksprogram för er i husvagn- och
husbilsbranschen.

Dick Petersson
Medgrundare
0739-59 72 55
dick@verendus.se

Samarbetspartner:

Allt detta ingår i Verendus Butik
»» Förutom alla vanliga funktioner som
finns i tradionella kassasystem:

Betalningsmedel
»» Integrerad kortterminal

»» Faktura / kontantfaktura / kontanter
»» Presenkort / tillgodokvitto
»» Distansbetalning

Enkelheten att ta betalt

»» Lyft upp arbets- och reservdelsordrar
från Verkstad och ta betalt i ett naffs.
»» Plocka upp kontrakten från Affärsstödet
och ta smidigt betalt för handpenning,
slutbetalning och kontantinsatser i
kassan.

Lagerhantering

»» Så fort ni säljer något dras det
automatiskt från lagret. Ni får via lager
hanteringen en överskådlig vy över vilka
artiklar som ligger i lager, saldo, och
värde m.m.

Inventeringsfunktionen som körs i smarttelefoner ingår i Verendus Butik och är
enkel att utföra och komma igång med,
så att ni alltid har korrekt lagersaldo.

Kunder och fordon

»» Butik är integrerat mot Bilvision och
InfoTorg så att ni kan koppla butikens
försäljning mot kund och fordon på ett
effektivt sätt. Detta gör att ni på kundoch fordonskorten automatiskt får med
all butikshistorik så att era kundrelationer
blir mer överskådliga.

Statistik

»» Vad säljer ni mest av i april? Hur
många köp har ni per dag i september?
Vad var omsättningen under förra året?
Verendus ger snabbt överskådlig statistik
över butikens försäljning.
»» Exportera allt till Excel.

Kontrollenheten i molnet

»» Med Verendus Butik behöver ni ingen

kontrollenhet på plats hos er, då vi
lagrar och säkerhetskopierar all er data
online enligt Skatteverkets normer och
standarder. Kommer Skatteverket på
besök går ni bara in i Butik och tar ut
rapporterna.

Prislistor

»» Vi läser som vanligt in era prislistor
från de leverantörerna ni vill arbeta med
i butiken.
»» Ni kan själva lägga upp egna artiklar.
»» Framöver lanserar vi integrationer
mot grossister som kommer underlätta
arbetet för er ännu mer.

Bokföring

»» Skriv ut X- och Z-rapport, samt
bokföringsorder via ett par knappklick.

Scanner och etiketter

»» Skriv ut etiketter till butiken i Verendus
Butik, då blir smidigt att scanna in varorna
i kassan via streckkodsläsare.

d

Samarbetspartner tycker

“Efter att ha provkört butiksprogrammet på Verendus
kontor måste jag säga att jag väldigt imponerad över
hur lättanvänt programmet är.
Speciellt kommer funktionen med att hämta upp och ta
betalt från Affärsstödet och Verkstad spara mycket tid
för handlarna.
Att göra inventeringen via smarttelefon ser också enkelt
och effektivt ut.”
Niklas Norrby, IT-ansvarig inom Mobile Living-gruppen

Hårdvara till butiken
Ni behöver:

»» PC med internetuppkoppling (ej Mac)
»» Kassalåda
»» Kvittoskrivare (Star TSP-100-serien)

Kortterminal
Vid lanseringen har vi stöd för Nets
kortterminaler. Vi kan erbjuda er
förmånligt byte från er nuvarande
leverantör. Point och Babs kommer att
integreras under vintern.

Ni kan komplettera med:
»» Streckkodsscanner

»» Etikettskrivare (Zebra)
»» Touchskärm
»» Inventeringsscanner till smarttelefon

Kom igång med Verendus Butik
01. Kontakta oss

02. Installation

03. Utbildning

Vi stämmer av vilken av er

Enligt Skatteverkets kassaregisterlag

Efter installationen så utbildar vi person-

nuvarande hårdvara ni kan använda

som trädde i kraft 2010 så installerar vi

alen så att dem efter ca 2 h kan hantera

tillsammans med Butik och ger

Verendus Butik på plats hos er. Detta

alla funktioner och blir självgående i

förslag på vad ni eventuellt behöver

tar ca 1 h och inkluderar allt från att

programmet.

komplettera med.

koppla in hårdvaran till att installera
drivrutiner för skrivare och kassan.

04. Inläsning av
lager
Om ni redan idag har ert nuvarande
lager och kunddatabas i exempelvis Excel eller något annat program
kan vi hjälpa er att läsa in detta.

05. Prislistor

06. Fri support

Vi förbereder ert konto med prislistor

Det ingår alltid fri support från oss.

från de grossister som ni köper ifrån.

Ring, maila eller skicka ett meddelande

Prislistorna hålls uppdaterade av oss.

via supportfunktionen i systemet så

Integrationer mot grossister är under

hjälper vi er med frågor och funderingar.

utveckling.
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553 18 Jönköping
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