Bakeryline Kassa +
Vertico IT-Solutions
Uw administratiesysteem en kassa voor een wereld in evolutie.

De kassasoftware Kassa+ is ontworpen gesteund op een jarenlange praktijkervaring en is bijgevolg specifiek afgestemd op de
bakkerij, ongeacht of uw onderneming groot of klein is. Het is
een uiterst complete software waar bijzonder gemakkelijk mee
te werken valt.
Permanent wordt de software verbeterd, uitgebreid en voorzien van extra modules. Specifieke aanpassingen
kunnen tevens worden ingewerkt.
Een uiterst betrouwbare en stabiele
oplossing voor uw winkel en bakkerij.

U heeft de mogelijkheid om tussentotalen te maken op het verkoopticket. Het ticket is volledig instelbaar.
Bij het afrekenen kan u gebruik maken van verschillende betaalwijzen o.a. cash, proton, bancontact, visa, maaltijdcheques,
… Niet afgerekende verkopen worden bijgehouden, zijn eenvoudig te consulteren en te verrekenen bij een volgende verkoop.
Standaard artikelen (pot choco) kan u verkopen via het
aanraakscherm, maar kan u ook inscannen via de barcode. Voor
ieder eigen product kan u zelf barcodes aanmaken indien u dat
wenst.
Per artikel kan men extra toevoegingen voorzien (wanneer men
belegde broodjes verkoopt denken we bv aan sla, tomaten, ei,
smos, ..)

Gebruikszaal
Verkoop
Opleiden van een nieuw personeelslid voor het gebruiken van
de verkoopsmodule duurt minder dan 10 minuten. In de opbouw van het verkoopscherm werd rekening gehouden met
diverse studies.
De verkoop gebeurt zonder het gebruik van muis en toetsenbord, maar via een aanraakscherm.
Meerdere verkoopsters kunnen tegelijkertijd op een snelle manier verkopen op dezelfde of andere kassa’s.
U legt uw te wegen producten gewoonweg op de weegschaal,
en de juiste prijs en gewicht verschijnen op het scherm. Bij bepaalde te wegen producten wordt er na het wegen een etiket
afgedrukt met de bewaartijd. (Denk bv aan broodbeleg).
Invoeren van dagprijzen zijn geen probleem.

Heeft u een gebruikszaal, dan kan u werken met de tafelconfiguraties. Btw wordt automatisch aangepast bij verkoop in de zaal
of terras. Mogelijkheid tot het aanmaken van vb terras tijdens
speciale activiteiten (jaarmarkt,
braderij,…) wanneer men een
andere tafelconfiguratie gebruikt.
Snel overzicht van de nog niet
afgerekende tafels, en de duurtijd sinds de laatste bestelling.

Statistieken
Statistieken van de verkochte artikelen worden binnen een bepaalde periode, grafisch weergegeven per artikelgroep.
Mogelijkheid tot het gebruik van een volledig stockbeheer en dit
alleen voor de artikelen die men zelf wenst.
Men kan bepaalde artikelen en/of artikelgroepen onzichtbaar
maken voor het grootste deel van het jaar. Denk maar eens aan
paaseieren, Sinterklaasartikelen. Deze hoeft men dus niet opnieuw jaarlijks in te geven, ze terug zichtbaar maken is op een
wip gebeurd.

Taarten en gebak per persoon kunnen heel snel worden ingevoerd. Kortingen kunnen snel en correct worden toegepast, alleen door de personen die daartoe de bevoegdheid hebben.
Interessante informatie over een product (bv hoe warm ik een
worstenbrood) komen bij de verkoop van het desbetreffend
product automatisch op de klantenrekening.

Veiligheid

Extra’s

Het gebruik van een managerkey zorgt er voor dat de personeelsleden alleen die zaken kunnen bekijken die ze mogen bekijken.

Mogelijkheid om 2 verschillende geldlades aan één computer te
koppelen, en ieder personeelslid zijn eigen kassa te laten gebruiken. Uiteraard kan men ook met één geldlade werken.

Indien u dat wenst kunnen aan- en uitlogtijden van de personeelsleden worden opgeslagen. U krijgt een door u te kiezen
periode een verslag van de uren die de personeelsleden hebben
gepresteerd.

Mogelijkheid om prijswijzigingen in te voeren voor een latere
datum. Op die datum worden dan de prijzen automatisch aangepast.

Bekijk welke verkopen of delen van een verkoop uw personeelsleden hebben geannuleerd. U krijgt
een overzichtelijk
rapport van alle
geannuleerde verkopen.

Export mogelijk van de meeste statistieken naar Excel.
Hulpscherm voor het eenvoudig opmaken van de kassa
Mogelijkheid tot het aansluiten van een tweede klantendisplay
waarop de klant niet alleen zijn rekening kan volgen, maar tevens publiciteit te zien krijgt van de nieuwste artikelen.
Inbreng mogelijk van de fond-de-caisse.
Bewaren van historieken op USB-stick.
….

Enkele van de vele referenties
“Sedert ik met Bakeryline werk in de winkel is mijn administratie sterk verminderd waardoor ik me terug kan bezig houden met
essentie van de zaak en dat is werken in het atelier, want vroeger had ik soms het gevoel van manager te zijn en geen bakker
meer .

Lijsten en overzichten
Op het eind van de dag, week, of zelf te kiezen periode krijgt u
alle nodige lijsten en overzichten, op een ticketprinter of op A4
formaat. Een kleine greep uit deze lijsten : kasboek,
x-ticket,
z-ticket, btw-overzichten, artikellijsten, personeelslijsten, prijslijsten, stocklijsten, inventaris
De statistieken van de verkoop kunnen u de verkoopsgegeven
verschaffen per personeelslid en per halfuur, of per betaalwijze,
per btw-%, per verkoopsgroep,… Alle statistieken zijn te bekijken
in tabelvorm, in een taartdiagram of een balkendiagram.

Meerdere verkooppunten
Heeft u meerdere verkoopspunten, dan kan u in één van de winkels de artikelen bijmaken, of prijzen wijzigen. De andere winkels worden volledig automatisch up-to-date gehouden.

Het winkelpersoneel is heel gemakkelijk op te leiden en die kunnen zich wederom bezig houden met andere dingen i.p.v. zakken
schrijven en bestellingen opnemen.”
Mr D. Lietaert, Bakkerij Lietaert, Kuurne
“Over de kwaliteit en de snelheid van de service van Vertico zijn
wij bijzonder tevreden. De kassa’s werken onberispelijk en ik
krijg van de verschillende winkels de rapporten op een duidelijke
manier gepresenteerd. Kassa+ en Order beperken mijn administratie tot het uiterste minimum.”
Mr P Van Opstal, Delicake bvba , Sint-Lenaarts
Laat u adviseren en geniet van een uitgebreide demonstratie.
Hierbij kunnen wij al uw persoonlijke vragen beantwoorden.
Een demonstratie is geheel vrijblijvend.
Vertico IT Solutions BVBA
Hoogeindeken 7 bus i

Indien gewenst kunnen de tijdelijke verkoopscijfers door een
eenvoudige druk op een knop worden doorgestuurd naar uw
emailadres.

9170 Sint-Gillis-Waas

Vanuit de verkoop kan men in het filiaal automatisch de verkoopbon doormailen naar de hoofdzetel indien de klant een
factuur wenst. (indien men niet over Order beschikt)

info@vertico.be

Tel.: +32 (0)9/349.07.19

www.vertico.be

