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De golf-megastore in Rotterdam,
de modewinkel in de hippe winkelstraat in Nijmegen,
of de gezellige strandtent in Katwijk,
allemaal vertrouwen ze op de technologie van
Profx Possystemen.

Haagweg 209, 2281 AM Rijswijk
Tel: 070-3070016, Fax: 070-3070250
Website: www.profx.nl Email: info@profx.nl
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ALGEMEEN
- Hoogste kwaliteit, 5 wire, touch screen.
- Gebaseerd op de laatste nieuwe technieken.
- Vele branche specifieke functies.
- Zelf zeer eenvoudig te managen.
- Met geïntegreerd en uitgebreid voorraadsysteem.
- Goederen in en af te boeken op een normale pc in kantoor of magazijn.
- Toetsenbord is zelf zeer eenvoudig te wijzigen, op de kassa's of op de
management computer.
- Geheel IP gebaseerd systeem, kan communiceren via internet.
- Gecertificeerd voor directe koppeling met diverse merken pin- apparatuur.
- Automatisch tegoed- en kadobonnen printen met unieke barcode.
- Een facturatiesysteem is inbegrepen.
- Afboeken van derving.
- Uitgebreide rechtenstructuur, u kunt per functie aangeven wie de functie
mag gebruiken.
RETAIL FUNCTIES
Facturen en afleverbonnen printen direct uit de kassa, uitgebreid
debiteurenbeheer, met o.a. klantenpassen en facturatie, klanten kunnen
een kredietlimiet toegewezen krijgen, gekoppeld aan hun klantenpas,
korting direct op product of over gehele bon, kado- en tegoedbonnen met
barcode, klanten beheren, spaar systeem, barcode scansysteem,
automatische en zeer eenvoudig uit te draaien barcode etiketten voor op
schappen en producten, staffel- en doosprijzen, alle maattabellen (o.a.
kleding), automatisch besteladvies.
HORECA FUNCTIES
Op tafels boeken, bar en keukenprinters (onbeperkt aantal), tijdelijke nota,
bediende rapport met magneetsleutels, houdbaarheidsregistratie,
tafelscherm, tafelscherm is eenvoudig zelf aan te passen terwijl u werkt, erg
handig als u tijdelijk de tafels anders neerzet, tijd plu’s voor verhuur zoals
pooltafels.

