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Uw administratiesysteem en kassa voor een perswereld in evolutie. 

 

Via het kassaoverzicht kan je op een eenvoudige manier allerlei 

gegevens opvragen over uw verkopen. Deze staan dan gerang-

schikt naar keuze: per dag, per uur, per artikel, per betalingswij-

ze, per artikelgroep, per leverancier, per gebruiker, per verko-

per. Uitgebreide grafische voorstellingen zorgen voor een duide-

lijk overzicht.  

Press-IT regelt het vaak voorkomende fenomeen van samenge-

stelde artikelen. Op kassaoverzicht worden de deel-artikelen 

netjes uitgesplitst zodat de verschillende BTW percentages geen 

probleem vormen. Deze functionaliteiten besparen jou en de 

boekhouder hopen werk.  

 

  

 

 
 

Press-IT maakt het mogelijk om verzendnota’s in te lezen van 

diverse leveranciers, niet bestaande artikelen worden automa-

tisch toegevoegd en prijzen worden aangepast. Ook de klacht 

van foute leveringen wordt rechtstreeks naar de leverancier 

doorgegeven.  

Ook kan u bestellin-

gen opmaken en 

doorsturen naar uw 

leverancier. Wanneer 

deze bestelling wordt 

geleverd wordt de 

stock opgenomen in 

het systeem. 

 

Dankzij het handige gebruik van de sneltoetsen op het touch 

screen en een barcodescanner worden je verkopen op een mum 

van tijd geregistreerd. Door middel van artikelgroepen beheer je 

op een vlotte manier je producten.  

Een verkoop kan je in wacht zetten met een simpele druk op een 

knop. Je kan werken op naam van de klant en van hieruit ook 

wachtrekeningen, wachtfacturen en facturen aanmaken. Alle 

modules zijn rechtstreeks opvraagbaar vanuit het verkoop-

scherm. Je hoeft dus niet steeds je verkoop-scherm af te sluiten.  

Op drukke momenten hoef je er niet meteen aan te denken om 

een tweede kassa aan te schaffen. Met het dubbel verkoop-

scherm kan je eenvoudig werken zonder te wisselen van gebrui-

ker.  

Een lijstje bijhouden van je lotto-speelklanten wordt eenvoudig 

als de computer het voor je bijhoudt. Spelers krijgen een email 

in hun postvak als ze gewonnen hebben.  

Enkele leuke weetjes:  

- Rechtstreekse koppeling met Bancontact/Maestro en krediet-

kaarten terminal.  

- Optioneel TFT klantenscherm met duidelijke weergave van de 

afrekening of promoties is mogelijk.  

- Het systeem regelt voor u de automatische back-up van al uw 

gegevens.  

- Knoppen voor artikels en groepen kan je zelf beheren.  

- Een koppeling naar een boekhoudpakket is steeds mogelijk, op 

aanvraag.  

 

Artikelen zijn eenvoudig op te zoeken via de zoekfunctie. Barco-

des toevoegen, stocklijnen wijzigen, statistieken opvragen, … Je 

hebt alles binnen handbereik om op een professionele en snelle 

manier je winkel te runnen.  

Press-IT voorziet een module waarmee je verpakkingen (vb. far-

de sigaretten) ook als deelartikelen kan scannen (vb. pakje siga-

retten). Voor verschillende toepassingen kan je etiketten printen 

met barcode, prijs en/of omschrijving indien je gebruik maakt 

van een etikettenprinter.  

Algemeen—Verkoop 

Artikelbeheer 

Kassa Overzicht 

Voorraadbeheer 



Beheer van Lotto speelpotten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Press-IT kan je de krantenrondes 

volledig beheren. Per klant kan je 

ingeven welk artikel geleverd moet 

worden op welke datum, rekening 

houdend met verlofperiodes van de 

klant. Geleverde artikelen worden 

automatisch op de factuur gezet of 

kunnen ter plaatse of achteraf in de 

winkel afgerekend worden.  

 

De functie om herlaadcodes af te drukken via de kassa zit naad-

loos geïntegreerd in het systeem. Niet enkel staat de software 

geïnstalleerd op het systeem, het zit ook volledig verwerkt in het 

kasverslag van uw kassa. De totalen van de verkopen komen op 

het einde van de dag gewoon in eenzelfde kasboek. Tevens ko-

men alle afdrukken van herlaadcodes van Base, Proximus,     

Mobistar, Ortel, Lyca,…  gewoon uit dezelfde ticketprinter van 

de kassa.  

Deze handige functie zorgt er niet alleen voor dat u minder ma-

nueel moet inboeken op het einde van de dag, uw toog blijft ook 

vrij van extra terminals en printers.  

Het manueel bijhouden van lijstjes behoort tot het verleden. Het 

systeem houdt bij wie er mee speelt, wie er betaald heeft, en al 

dan niet al winst heeft ontvangen. Alles zit in de computer dus 

er kunnen geen misverstanden ontstaan. 

Klanten krijgen bij het meespelen steeds een ticketje van de 

speelpot met hun bevestiging en een barcode. Als de speelpot is 

afgelopen brengen ze dit ticketje mee naar de winkel. Als u dit 

ticket dan scant wordt eventuele winst meteen weergegeven op 

uw scherm en kan u de klant uitbetalen. 

Deze module is ook voorzien van een mailsysteem dat u toelaat 

alle klanten die meespelen automatisch een mail te sturen bij 

winst. Dit is professionele ondersteuning van uw klanten. 

 

Vertico voert voortdurend aanpassingen uit zodat de software 

steeds aangepast blijft aan de noden van de dagbladhandelaar. 

Nieuwe mogelijkheden of technieken worden zo snel mogelijk 

geïmplementeerd zodat Press-IT up-to-date blijft.  

Niet enkel naar software maar ook naar hardware toe bieden wij 

een correcte en snelle service, ook in het weekend.  

Help ons om ons programma steeds te laten voldoen aan uw 

noden en aarzel niet om een mailtje te sturen naar                  

info@vertico.be met verbetervoorstellen.  

Heb je nood aan een specifieke aanpassing? Onze ontwikke-

laars gaan met veel plezier deze uitdaging aan! We maken een 

offerte op voor maatsoftware. Na goedkeuring beginnen wij met 

de analyse, het opmaken van de planning en de ontwikkeling 

van uw software aanpassing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krantenrondes 

Herlaadcodes 

Support 

Vertico IT Solutions BVBA 

Hoogeindeken 7 bus i 

9170 Sint-Gillis-Waas 

09 349 07 19 

info@vertico.be 

www.vertico.be 


