Ergo-Pos, uw kassasoftware !
www.ergo-pos.be

Ergo-Pos is een POS-software voor het beheren

van de KAS, ARTIKELEN, KLANTEN, VOORRADEN,
PRIJZEN, KLANTENKAARTEN, STATISTIEKEN
en ETIKETTERING.

Ergo-Pos vormt uw pc om tot een
echte kassa die krachtig en evolutief
is. Hij is voor iedereen toegankelijk
en kan worden aangepast aan
elke soort handelszaak.
Deze software werd ontworpen door
onze experts en heeft talloze voordelen.
Het programma beschikt over een
aanraakinterface die uitermate eenvoudig,
intuïtief, snel en gebruiksvriendelijk is.
De uitgebreide configuratieopties bieden
heel wat mogelijkheden, waaronder het
integreren van verschillende programma's
voor boekhouding en commercieel beheer.
Bovendien is Ergo-Pos beschikbaar als versie voor
één en voor meerdere verkooppunten met een
gecentraliseerd informatiebeheer.
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Kassaopening
Identificatie van alle personeelsleden via logingegevens en wachtwoord, met instelbare
toegangsniveaus. Kasgelden, geldlade per plaats of per kassier.

Kassa
Artikelen opzoeken met meerdere criteria, procentuele korting per artikel of op het totaal, aanpassing
van bedrag en hoeveelheden per lijn, aanmaak van waardebonnen, cadeaucheques, annuleren van
artikelen of van de volledige kassabon vóór validatie, mogelijkheid om een productgroep aan te maken,
beheer van voorschotten met afdruk van barcodeticket, contanten, bankkaarten, maaltijdcheques,
cadeaucheques, waardebonnen.

Klanten
Aanmaak en beheer van klantenfiches, aanmaak en beheer van klantenkaarten, instellen van de
parameters voor klantenkaarten.

Artikelen
Aanmaak en beheer van artikelen, onbeperkt aantal artikelen, barcode EAN 13 of interne code
(multibarcode), beheer van prijzen (klantprijzen, seizoensprijzen, degressieve prijzen, ...), beheer van
samengestelde artikelen, beheer van serienummers, beheer van afgeleide artikelen, beheer van
leveranciersnummers.

Kassabon
Kassabons en terugnamebons, facturen, pro-formafacturen, verzendnota's, creditnota's, afhaalbons,
aanpasbare logo's, instelbare kop- en voettekst op de kassabon, aanpasbare lijnen, weergave van
barcodes, garantiebons.

Kassabeheer
Beheer van geldopnames en geldstortingen, wijziging van kasgelden, kassaweergave (kassabon X),
opnieuw afdrukken van kassabons, afsluiting van de kassa (overzicht transacties, informatie over
ontvangen betalingen, Z-rapport).

Rapporten en statistieken
Omzet (per winkel, per gebruiker, per kassa, per datum), Z-rapporten, verschillende verkooprapporten,
weergave van de lijst met cadeaucheques, waardebonnen, gebruikersacties. Heel wat statistieken zijn
beschikbaar.

Ergo-Pos is momenteel verkrijgbaar in drie talen (FR, NL, EN). Ergo-Pos is niet zomaar een
kassa, maar heeft als doel klanten op een eenvoudige, snelle en correcte manier te bedienen.
Met het programma voor commercieel beheer Zeus Software als interface,
biedt Ergo-Pos een volledig POS-beheer met beheer van
offertes, bestellingen bij leveranciers, RMA en contracten, prospectie
Zeus Computer SPRL
Parc Scientifique Initialis
en facturering.
Wij leveren eveneens alle benodigde hardware: geldlade, kassabonprinter, barcodelezer, klantendisplay, mobiele terminals, ... .
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