Welkom
Welkom bij uw nieuwe HioPos kassamachine.

Een alles-in-één kassasysteem geschikt voor
horeca en retail.
Het is een gebruiksvriendelijk kassasysteem,
efficiënt en uit te breiden met een aantal
accessoires zoals een HiOffice (software
programma vanwaar u diverse mutaties naar
verschillende kassasystemen kunt doorvoeren),
een HiOrder (handheld) en eventueel
weegschaal.
Het scherm is verstelbaar naar een voor u
geschikte hoek van bijvoorbeeld 27 of 65
graden.
Een geïntegreerde kassabon is aanwezig waarbij
u ook kunt aangeven of de bon wel of niet
geprint moet worden.
De HioPos werkt altijd en overal en behoeft
geen technisch onderhoud.

Verkoopscherm
Voordat u gaat werken met het systeem
voert u gemakkelijk en eenmalig een aantal
standaard gegevens in, zoals uw producten;
BTW; valuta; betaalmethodes en diverse
prijzen.

Vervolgens voert u de gebruikers van het
kassasysteem in, eventueel met een
wachtwoord bestaande uit cijfers.
Voordat de medewerker kan gaan werken,
toetst hij zijn wachtwoord in. Als u gebruik
maakt van het registratiesysteem, dan dient
de medewerker zich in- en uit te klokken.

Verkoop
Selecteer de producten die u wilt verkopen,
gemakkelijk vanuit de diverse
productgroepen. Een productgroep kan
bijvoorbeeld zijn warme dranken, koude
dranken, snacks, snoep etc.
Het is mogelijk om een product in de wacht
te zetten, door op de knop ‘in de wacht’ te
drukken en een naam of nummer toe te
kennen.
Afhankelijk van de verkooprechten per
werknemer, kan hij per verkoop;
- Korting geven op een geselecteerd item;
- Gratis verstrekken;
- Aantallen aanpassen;
- Producten verwijderen.

Totale verkoop
Als de klant zijn aankoop wilt afrekenen gaat
u naar de samenvatting van de verkoop.
Hier heeft u diverse mogelijkheden;
- Korting geven op de totale bestelling;
- Alle producten verwijderen en een
nieuwe verkoop aanmaken;
- De verkoop delen (zie volgende sheet).

Bonnen opsplitsen
Als de klanten de bon willen opsplitsen, kunt
u een tweetal opties ingeven.

Ieder betaalt voor zich. Iedereen moet dan
aangeven wat er gebruikt is.
Of het bedrag wordt in gelijke delen verdeelt.
U hoeft dan alleen het aantal klanten in te
toetsen.

Verkoop in de wacht
Het is mogelijk dat uw klanten aangeven
straks nog wat te willen bijbestellen en liever
alles in één keer willen betalen.

Als u geen tafelindeling heeft, dan kunt u de
bon in de wacht zetten en de klant een naam
of nummer geven. De naam / het nummer
wordt dan links onder op het scherm in de
wacht gezet.
Als de klanten willen bijbestellen, dan opent
u de bon en vervolgens geeft u de diverse
instructies.

Korting
Een korting kan per prijs worden aangegeven
of in een percentage, zowel per product of
over de gehele verkoop.

Als u product aanklikt (1) komen er diverse
opties. U kunt vervolgens het percentage (2)
intoetsen of de prijs aanpassen.
De medewerker moet uiteraard wel de
bevoegdheid hebben voor deze mutaties.
Deze zijn aan te passen in het
configuratiescherm.

Statistieken
Uit de statistieken kunt u verschillende
management informatie halen.
Enkele voorbeelden:

-

Totaal aantal verkopen per dag, maand of
jaar.
Verkoopdetails; aantal verkopen per dag
en percentage per product van de gehele
omzet per geselecteerde periode.
Betaalmethode (contant of andere
mogelijkheden zoals pin).
Audit.
Vergelijking (per periode).
BTW.

Configuratie scherm
Vanuit het configuratiescherm zijn diverse
aanpassingen te verrichten.
Enkele voorbeelden:

-

Toevoegen van gebruikers:
Standaard invoeren van korting:
Nieuwe producten toevoegen;
Prijzen aanpassen.

Voor wie is de HioPos geschikt?
Voor iedere ondernemer binnen de horeca- en retailbranche is dit een goed kassasysteem.
Het is een alles-in-één kassasysteem, te installeren binnen 15 minuten, water afstotend, koelsysteem zonder ventilator dus stil
in gebruik.
Er is geen servicecontract nodig, het systeem werkt altijd en heeft geen technisch onderhoud nodig.

