
DDeettaa--PPooss
beschrijving van functionaliteit

Verkopen door scannen van barcode op verpakking. Ook
artikelen die niet in de computer staan kunnen nog
gewoon ‘op groep’ worden verkocht.

Diverse sneltoetsen brengen u snel waar u moet zijn

Als er geen barcode op de verpakking staat, is een artikel
snel op te zoeken door uitgebreide en razendsnelle
zoekfuncties

Volledig te bedienen zonder gebruik te hoeven maken
van een muis (daar is bij een afrekenpunt toch vaak geen
plaats voor, en het vertraagt de verkooptijd)

Duidelijke logische schermopbouw. Bij verkoop is in
één oogopslag alle basisartikelinformatie af te lezen

Duidelijke en overzichtelijke menustructuur

Vrije layouts (opmaak) van kassabonnen en facturen
waaronder: prijzen in euro, medewerkersnaam,
uitgebreide specificatie van BTW bedragen

Wachtstandfunctie: een bon kan in een wachtstand
worden geplaatst en op elk moment, op elke kassa
binnen het bedrijf weer worden opgeroepen
Het aantal bonnen dat wordt afgedrukt kan worden
ingesteld (b.v. fakturen standaard 2 exemplaren,
kontantbon 0 bonnen, aangeven ‘wilt u een bon
afdrukken?’)

De volgende bonsoorten zijn beschikbaar:
• Kontantbon
• Faktuur / op rekening
• Pakbon
• Offerte
• Aanbetaling
• Retourboeking
• Restantbetaling
• Betaling op faktuur

Snel handmatig korting geven
in bedrag, percentage, vervangende prijs of een nieuw
eindbedrag voor de bon. Vanzelfsprekend worden
kortingen die automatisch ingesteld staan in deta-office
(acties), direct verwerkt, zodat u daar niet meer aan hoeft
te denken

Diverse betaalmogelijkheden:
• Kontant
• Op rekening
• Cheques
• PIN/Chipper/Chipknip
• Maar u kunt ook eigen betaalmiddelen aanmaken

zoals bonnen van de lokale ondernemersvereniging,
VVV-bonnen, CD bonnen of uw cadeau cheques.

• Vreemde valuta, automatisch omrekenen van
bontotalen door middel van een vrij instelbare
valutatabel. Ook wordt de euro overgang
ondersteund (wisselgeld aangegeven in euro’s)

Bij verkoop worden automatisch de volgende dingen
geregistreerd:
• BTW-bedragen (voor aangifte omzetbelasting)
• Voorraden (balans), verkochte aantallen

(besteladvies)
• Transactiehistorie, zodat u bijvoorbeeld inzicht kunt

krijgen in de omzet per uur, om daar b.v. uw
bezettingsgraag (personeel) op af te stemmen

• Koophistorie op klantnaam, om daarna gericht
kanten te kunnen benaderen op het gebied wat voor
hen interessant is

• Omzet per medewerker
De mogelijkheid om vrije tekstregels op de bon te
plaatsen

Redenen van korting worden apart vermeld (b.v.
beschadigd, incourant) Dit wordt ter controle ook op de
kasstaat vermeldt

Foutieve aanslagen kunnen snel van de bon verwijderd
worden

Ondersteuning van weegschaalcodes (b.v. snoepgoed en
groenten)

Inkoopfunctie om artikelen in te kunnen kopen volgens
het margesysteem (met indien nodig een bijbehorende
verklaring).

Uitgebreide artikelinformatie (als leverancier, maximale
voorraad, aantal in bestelling) snel oproepbaar.

Uitgebreide registratie In kas/Uit kas / lade openen
zonder verkoop

Bonnen terugkijken en desgewenst opnieuw afdrukken
(indien de klant een bon kwijt is, of toch graag een bon
wilde)

Gelijktijdige aansturing van 2 printers mogelijk (smalle
bon/brede bon), automatische aansturing van de geldlade
en – indien aanwezig – een klantendisplay

Snel een inzicht in de dagelijkse totalen door het
subtotalenscherm (met wachtwoord te beveiligen)

Uitgebreide instelmogelijkheden zodat het programma
volledig volgens uw wensen kan draaien

Duidelijke en overzichtelijke kasstaat waarbij u kunt
kiezen of u telling als totaalbedrag wilt doen of per
muntsoort.

Maar boven alles:
Uit de reacties die wij van gebruikers van DetaPos krijgen, blijkt dat het een eenvoudige manier van verkopen is.
Bijna iedereen kan zonder uitleg meteen aan de slag, men hoeft beslist niet bekend te zijn met het gebruik van een
computer. Om met geavanceerde opties om te kunnen gaan of om praktijk’truuks’ te kunnen gebruiken is een uitleg
wel gewenst. De automatische registratie van talloze dingen, die op de achtergrond worden verwerkt, levert veel
tijd op. U hoeft niet meer na sluitingstijd ingewikkelde berekeningen te maken: dat gebeurt immers ‘on-line’ tijdens
het verkopen.


