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Snabbt

Snabb kassahantering. Snabbt driftsättande. Vårt tydliga
gränssnitt ger snabbare utbildning och lägre startkostnader.

Effektivt

System och verktyg utnyttjas på ett effektivt sätt som är helt
unikt bland dagens butiksdatasystem.

Vänligt

Genom sina omfattande kassa- och kundfunktioner får
kunden bästa betjäning och högt förtroende för butiken.

Säkert

Linuxbaserad server ger hög datasäkerhet och avbrottsfri
drift utan risk för datavirus.

Tryggt

Löpande utveckling och utbildning i kombination med
Fackhandelsdatas långa erfarenhet gör systemet tryggt
att använda och att äga.

Flexibelt

Genom sin flexibla konstruktion, passar det i de flesta branscher.

Godkänt

Godkänt enligt skatteverkets regler.

Kassa
FLEXIBEL OCH SNABB KASSAMILJÖ
System 900 UNIC gör skäl för namnet när
det gäller kassadelen. Här finns fyra olika
alternativ att välja mellan:
Den traditionella Windowskassan med kassatangentbord. Passar perfekt i alla
typer av snabbköpskassor
med krav på stora volymer.

MÅNGA FUNKTIONER & FINESSER
Bland fördelarna med UNIC återfinns:
Kassamiljön är extremt flexibel och man kan
blanda de olika kassalösningarna helt efter
butikens behov.
De avancerade typerna av kombinationsrabatter tillgodoser kraven från den mest
kräsna marknadsförare.
Automatiska talonger, typ garantisedelsutskrift mm.
Automatiska kvittokopior med lagstadgat
utseende gör manuella kopior helt
överflödiga.

Den pekskärmsbaserade
Windows-kassan med
touch-tangentbord.
Passar alla typer av
butiker med krav på
enkel kassahantering.

Den formulärbaserade
Windows-kassan med
vanligt pc-tangentbord.
Extremt smidig kassahantering för fackhandel
och butiker med mycket
manuell hantering av
artikelsortimentet.

Kassör kan med endast en knapptryckning
få fram all lager och artikelinformation
direkt på kassans skärm.
Flexibel och enkel sökfunktion gör varje
kassör till expert på butikens sortiment.
Fri textinmatning ger kunden all information
direkt på kvittot.
Systemets backofficedel kan enkelt
köras direkt i kassan.
Direktfaktura kan enkelt produceras direkt i
kassan.
Kundklubb och bonushantering
Listan kan göras lång.
Kontakta oss för mer information.

Den lilla, lättplacerade kassaterminalen är unik i sitt slag
idag och är den mest kostnadseffektiva lösningen. Den passar utmärkt i alla
typer av kassor med krav på stora försäljningsvolymer där utrymmet i kassan är begränsat.

SÄKRA KORTLÖSNINGAR
System 900 UNIC
använder den nya
EMV-standarden för
kontokorts-hantering.
Butiken har en kundtillvänd pinkodsterminal
där kunden registrerar
sitt kort tillsammans
med pinkod.

System 900 UNIC är resultatet av lång och omfattande erfarenhet från
systemutveckling för svensk fackhandel och detaljhandel.

Bakgrundsystem
ENKELT MEN ÄNDÅ AVANCERAT

Kassaavstämning med dagrapport

Logiskt och enkelt för personalen

Alla transaktioner loggas och sparas i
databasen. I samband med dagsavslut sker
kassaavstämning och utskrift av dagrapport.
I enlighet med Skatteverkets regelverk.

Systemet är uppbyggt kring ett menysystem
som är mycket lätt att lära sig och som alla
genast förstår.

Det gör systemet till ett snabbt och effektivt
alternativ till den nuvarande kassalösningen.

Prisvärt och kostnadseffektivt
Systemet använder operativsystem med
öppen källkod, Linux. All hårdvara vi
använder är standardutrustning, ett
medvetet val för att hålla kostnaderna
nere. Terminaler/tunna klienter kan vara
allt ifrån hårddisklösa terminaler till
Windows- eller Linux-datorer.
Programvaran System 900 UNIC hyr eller
köper butiken av Fackhandelsdata.

Innehåller det du behöver

Vi hjälper dig att komma igång!

Systemet innehåller alla grundfunktioner.
Utan tillägg, kopplingar eller extraprogram.
Exempelvis ingår detta som standard:

Vi erbjuder hjälp och support vid
övergången från din nuvarande kassa.
Vi tillhandahåller utbildning för att du
snabbt och effektivt ska komma igång.

- Etiketter
- Skyltar

Piccolink Butikens fjärrkontroll

- Fakturering

Med handterminalen kan du
på ett enkelt sätt sköta:

- Kundreskontra
- Kundbonus

!
!
!
!

Inventering
Beställning
Prisfråga
Etiketter

- Uppföljning
på Kampanjer
och rabatter.

- Import
och export
av data
- Avancerat stöd för inköp och lagerstyrning.
- mm.
Listan kan göras lång.
Kontakta oss för mer information.

Fackhandelsdata
Fackhandelsdata AB i Stockholm har utvecklat
och sålt butiksdatasystem sedan 1985.
Vi är etablerade inom ett antal olika branscher
och har ett stort antal system i drift.

System 900 UNIC är det perfekta valet för den som kräver det
lilla extra i form av Enkelhet, Snabbhet och Kundservice.

Snabbfakta
FÖRSÄLJNINGS- OCH KUNDFUNKTIONER

SYSTEMUNDERHÅLL

KASSAFUNKTIONER

ARTIKEL

Tillverkardeklarerad enl SFS 2007:592.
Åtkomst av Server från kassan med PC-kassa.

Avdelning > Huvudgrupp > Varugrupp > Artikel.
OBS-grupper för unik uppföljning.
Varugrupp kan undantas från kassarabatt.
TB i kronor och TG i %.
Jämförpris med fria texter.
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Kombinationsrabatter.
Paketpriser.
Rabattstegar.
Rabatt vid kort/kupong.
Värdekupongutskrift.
Kontokortshantering.
Valutahantering.
Garantisedelutskrift.
Ombudsförsäljning.
Kassöruppmaning. aregiste
r
ss
Kvittoparkering.

KREDITKUND

Tillgodofunktion.
Kvittokorrigeringar.
Returer.
Kvittomakulering.
Kvittokopior.
Artikelinformation.
Sökfunktion.
Fri textinmatning.
Taxfree-försäljning.
Lagerfrågor.
Backofficedrift.
Direktfaktura.

Viktvara.
Seriebegrepp.
Prisbok.

Länkad artikel.
Fria Statuskoder.
mm.

PRISER
Tre prisnivåer:
!
Ordinarie.
!
Kalkyl.
!
Aktivitet.

00
SFS 2

Snabbprisändring.
Buffertprisändring.
Prisavrundningsteknik.
Momsändringsrutin.

Öppna artiklar för manuella inslag

Kreditkund via manuellt nummer eller kort.
Följesedel med kvittokopia till butik.
Inbetalning i kassan eller mot faktura.
Kreditgräns individuellt per kund.
Rabatt individuellt per kund.
Fakturering.
Kundreskontra.
Bonusinfo på kundkvitto.

LAGER & LEVERANTÖR
Inköpsförslag.
Beställning.
Inleverans.
Lagervärde, rullande.

Kross- & kampanjersättning.
Leverantörsregister.
Varuförflyttning.
Inköpsbudget.

BONUSKUND

STATISTIK OCH RAPPORTER

Flexibla och butiksanpassade bonusgränser.
Rabatt direkt i kassan eller via bonuscheck.
Fri Bonusinfo på kundkvitto.

Artiklar.
Kassör.
Leverantör.
Butik.
Varugrupp.
Kunder.
Huvudgrupp.
Frekvens.
Avdelning.
Ansvarsområde.
Fr o m - T o m i fria intervall.
Fria Historikperioder upp till 9999 dagar.
Rabatt belastar statistik på ett korrekt sätt.
Listor för Inköpsstöd.
Flera sorteringsbegrepp för exaktare information.

KVITTOINFORMATION
Möjlighet till egen LOGOTYPE på kvittot.
Kampanjer med egna texter.
Paketpris inkl. artiklar, ord. pris, rabatt i kr.
Fria Artikeltexter typ Bra miljöval, Lågpris mm.
Reklamtexter typ Jubileumsvecka, Långlördag mm.
Egen layout på Kvittohuvud och Kvittofot.
Enkla rutiner för ändring av kvittotexter.

SYSTEMET ÖVRIGT
PRISINFORMATION

Trådlös Handterminal:
!
Inventering.
!
Priskontroll.
!
Beställning.
!
Etiketter.
Backofficedrift på distans VPN/Internet.
Elekronisk journal.
Import & Export av data.
Helt Nätverksbaserat för enkel utbyggnad.
Äkta realtidsystem för snabb och aktuell info.
Datasäkerhet med 9 behörighetsnivåer.
Koncern / Huvudkontorlösning som tillval.

Prisfrågeterminal.
Hyllkantsetiketter.
Skyltar.
Varuetiketter.

SUPPORT OCH SERVICE
Egen programutveckling säkerställer.
kompetensen för support och systemförvaltning.
Lång erfarenhet av UNIX/LINUX operativsystem.
Rikstäckande service.

FHD

FACKHANDELSDATA

FACKHANDELSDATA
Tel: 08-447 56 00
Huvudkontor
Brahegatan 21
563 32 Gränna

www.fhd.se

Övriga kontor:
Borlänge - Falun - Hofors - Knivsta
Vänersborg - Karlskrona - Malmö

