WisePos

- afgreiðslukerfi
viðskiptalausnir

Kerfið í hnotskurn
• Sölur eru bókaðar í rauntíma
og engin þörf er á uppgjöri í
lok dags.
• Smákaupareikningar og
uppgjör (Tax Free).
• Gjafakort og inneignarnótur.
• Rekjanleiki niður á lotur og
raðnúmer (Serial).
• Léttgreiðslur og aðrir sértækir
greiðslumátar.
• Fyrirframgreiðslur á
pöntunum.
• Hægt er að sækja pantanir í
kassakerfið/bakvinnslu.
• Styður örgjörvakort og -posa.
• Öryggi kreditkortanúmera er
tryggt (ekki geymd í kerfinu).
• Krefst ekki sérbúnaðar (OPOS)
við uppsetningu prentara.

Upplýsingar
Upplýsingar

WisePos afgreiðslukerfið er sérlausn fyrir notendur Dynamics NAV
gerð fyrir smásala, heildsala og þjónustufyrirtæki.
Markmið er að bjóða heildarlausn þar sem einn og sami
þjónustuaðilinn getur séð um bókhalds- og afgreiðslukerfið og sparað
með því tíma, kostnað og tengingar á milli kerfa.
Kerfið er tvískipt í afgreiðsluglugga og greiðsluglugga en hægt er að
nota greiðslugluggan til borgunar á greiddum reikningum.
Kerfið er einfalt í notkun, rekstri og uppsetningu og fljótlegt er að
kenna starfsfólki á virkni þess.

Öryggi og aðgangsstýringar
Sölumenn nota aðgangsorð til að skrá sig inn í kerfið en með því er
öryggi og rekjanleiki tryggður. Hver sölumaður hefur aðeins þá sýn og
aðgang sem honum er ætlað varðandi gerð kreditreikninga, afslætti,
breytinga á vöruverði og annað slíkt.
WisePos er skrifað ofan á staðlaða virkni í Dynamics NAV og hefur þá
kosti að geta nýtt sér alla þá möguleika sem birgðakerfið, sölukerfið,
viðskiptamenn, víddir o.fl. hafa upp á að bjóða s.s. tilboð, vöruverð,
afsláttarflokka viðskiptamanna og margt fleira.
Breytingar á forsendum flæða á milli kerfanna sem gefa möguleika á
öflugari greiningum gagna og skýrslum.
Með WisePos er hægt er að nota snertiskjá eða mús, allt eftir því hvað
notandinn kýs.

Viðskiptalausnir Wise

Við tökum vel á móti
þér í Borgartúni 26 4.
hæð og Hafnarstræti
93-95, Akureyri.
Nánari upplýsingar veitir söludeild
Wise í síma: 545 3200 eða í
tölvupósti: sala@wise.is

Viðskiptalausnir Wise eru þróaðar í Microsoft Dynamics NAV, einu mest
selda bókhaldskerfi í heiminum í dag.
Lausnirnar bjóða upp á einfaldari samskipti við banka, birgja og
hlutaðeigandi aðila og gefa góða yfirsýn yfir bókhald og rekstur í
notendavænu vinnuumhverfi.
Hægt er að bæta við nýjum lausnum eftir því sem reksturinn stækkar.
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