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Uw administratiesysteem en kassa voor een wereld in evolutie.
Het pakket Order is een volledig beheer van bestellingen, productie tot en met de facturatie.
Order wordt geïntegreerd in het verkoopspakket Kassa+. Zo kunnen uw personeelsleden de bestellingen onmiddellijk opnemen,
en eventueel afrekenen, direct vanuit hun verkoops-module.
Men kan eenvoudig bestellingen schrappen, wijzigen. Wederkerende bestelling (bv elke zondag 10 sandwiches) worden op minimum van tijd geregistreerd.

Heeft U meerdere winkels, dan kan U een tabellijst krijgen voor
de productie. Alle bestellingen staan per winkel genoteerd, en
uiteraard de totalen per artikel.
Uit het aanbod van productielijsten is er zeker een die aan uw
wensen en eisen voldoet. Wij informeren u graag tijdens een
demonstratie.

Geen aparte computer, maar direct vanuit de verkoop.

Leveringen

Bestellingen
Eenvoudige invoer vanuit de kassa. Uw winkelbedienden voeren
de bestellingen in met dezelfde eenvoud als een
normale
verkoop.
Bij wederkerende bestellingen wordt er automatisch rekening
gehouden met de vakantieperiodes van de klant. U kan per klant
tevens standaardbestellingen aanmaken.
Bij het ophalen van de bestelling wordt de afrekening in een wip
geregistreerd. U krijgt overzichtelijke rapporten aan het eind van
de dag.
Taarten met een variabel aantal personen, extra toevoe-gingen,
artikelen per gewicht verkocht, Order maakt hiervan geen probleem.

Automatische en intelligente module voor het verdelen van de
bestellingen over de verschillende zakken en/of dozen, met afdruk van een duidelijk etiket per zak of doos. Zaknummers verschijnen bij het ophalen van de bestelling in de verkoop.
Voor de zakelijke klanten worden de leveringsnota’s automatisch afgedrukt, met of zonder prijsinformatie, kortinginformatie
etc.
Afdruk van duidelijke klaarzetlijsten, compacte klaarzetlijsten of
klaarzettabellen, volledig instelbaar. Daardoor kunnen we deze
instellen op de manier zoals u nu werkt.
Lijsten van de af te halen of aan huis te leveren bestellingen met
alle nodige informatie zoals prijs, voorschotinformatie, detail
van de bestellingen maar ook de zaknummers die tot de bestelling horen.
Tevens kan men aparte briefjes drukken voor bv de taarten, met
daarop alle informatie over de bestelling, zoals de klantgegevens, de productgegevens, de prijs maar ook de nota’s (Bv Gelukkige verjaardag Joris 5 jaar).

Kortingen
Er kunnen kortingen worden toegepast per klant, per artikelgroep en per product. Het kan zowel gaan over een percentage
als een vaste prijs.

Productie
U kan kiezen uit verschillende productielijsten, waarop alle nodige informatie vermeld staat. Alle extra’s zoals “extra slagroom,
hard gebakken” maar ook het aantal personen, de telefoonnummer van de klant etc. Laat niets meer aan het toeval over..

Nooit zullen twee kortingen gecombineerd worden, en het systeem zal elke korting onder de minimumprijs van het artikel
weigeren.
Uw personeel noteert de bestellingen, en de kortingen worden
automatisch toegekend. U beschikt over een intelligente module die u in normaal geschreven tekst inlicht welke kortingen
van toepassing zijn, en hoe ze worden berekend.

Facturatie

Extra’s

De facturatie gaat volledig automatisch. Niettegenstaande kan
men voor uitzonderlijke situaties ook manueel facturen of kredietnota’s gaan maken.

Uiteraard kan je productiegroepen maken, maar tevens verdeelgroepen, artikelgroepen en etiketgroepen. De verschillen maken
wij graag duidelijk tijdens een demonstratie of opleiding.

Bij iedere klant kan men kiezen uit een specifieke factuurlayout
(bv één factuur per leveringsnota, gecomprimeerde factuur,
detailfactuur, verzamelfactuur met of zonder tabeloverzicht van
de verkochte goederen per periode). Men kan per klant kiezen
of hij een factuur dient te ontvangen bij elke levering, per week
of per maand. Alle combinaties zijn mogelijk.

Exportmogelijkheden naar uw excel-sheets,
Exporteren van de email-adressen ten behoeve van de website
of newsletter,…

Eenvoudig overzicht van de facturen, factuurboek, maar ook per
klant waarbij men terug de leveringsnota’s kan gaan oproepen.
Intelligente module voor de prijscontrole.
U beschikt over lijsten waarop de te factureren leveringsnota’s
duidelijk per klant en periode staan vermeld.

Lijsten en overzichten
U beschikt over talrijke lijsten en overzichten, waaronder klantenlijsten, productlijsten, lijsten met bestellingen,
productielijsten, klaarzetlijsten, verdeellijsten, maar tevens een lijst met
de ontvangen voorschotten op bestellingen, de verrekende
voorschotten op bestellingen, een lijst van de niet afgehaalde
bestellingen, …
Tevens kan u de klantengegevens selecteren en afdrukken op
zelfklevende etiketten op een A4-blad, of op etiketten op rol.
Gesorteerd zoals u dat wenst.

Begeleiding en opleiding
Ook voor het gedeelte “Order” kan u rekenen op een degelijke
opleiding en begeleiding. Tijdens deze fase gaan we samen met
u na welke lijsten het meest van toepassing zijn voor uw zaak.

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 .
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

Meerdere verkooppunten
Uw bestellingen uit de verschillende winkels worden electronisch verzonden naar de bakkerij. Daar beschikt u over een volledige productielijst voor alle filialen en bestellingen per filiaal,
samengeteld of in aparte kolommen.
U krijgt tevens een klaarzetlijst per winkel, onderverdeeld in
bakkerij en patisserie, of instelbaar naar uw wensen.
De productielijsten en klaarzetlijsten zijn beschikbaar in verschillende formaten.

Laat u adviseren en geniet van een uitgebreide demonstratie.
Hierbij kunnen wij al uw persoonlijke vragen beantwoorden.
Een demonstratie is geheel vrijblijvend.
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