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Kassa utformad för
Butikshandel
Användarvänlig, branschanpassad & tålig
Kom igång med nytt kassasystem från 895:-/mån

Support 365 dagar om året
Sharps betalningslösningar - enkla, ﬂexibla och trygga

Vi på Aktiv IT hjälper er att skräddarsy en lösning som passar era unika behov.
kontakta oss så berättar vi mer.
AktivIT Partner Nordic AB
Vi har kontor i Arvika, Karlstad, Årjäng och Säfﬂe.Tel: 0570-120 40

www.aktivit.se

Lättanvänd och säker lösning
- skräddarsydd för dig
och din butik
En betalningslösning som ger dig kontroll på försäljning,
lagerstatus, leveranser och statistik
Vi erbjuder ett branschanpassat, användarvänligt och

Med Sharp Web Ofﬁce får du bra överblick på hela din verksamhet.

säkert system med funktioner anpassade för detaljhandeln.

Välj de moduler som du behöver för att öka din försäljning.

Du får mer tid att fokusera på din verksamhet

Kombinerar du Sharps kassasystem med Sharp Web Ofﬁce och

Du får kontroll på din lönsamhet, lagerstatus, leveranser

Sharp Web Shop är du ordentligt rustad för framtiden. Vi har

och försäljningsstatistik vilket underlättar din affärs-

dessutom 40 års erfarenhet av kassasystem som vi gärna delar

planering och redovisning.

med dig.

Med våra molntjänster följer du din verksamhet i realtid,

Du kan smidigt få ut ditt budskap i butik och skyltfönster

när som helst, var som helst – från din dator, surfplatta

Vi erbjuder en helhetslösning där allt från skärmar, mjukvara,

eller smartphone.

installation och utbildning ingår.

Betalningslösningen är ditt viktigaste verktyg
Vilka tillbehör behöver du?

Kvittoskrivare, kunddisplay, handscanner, våg,
kassalådor och magnetkortsläsare

Vilka betalningslösningar?

Kunden kan bland annat betala via Swish, Klarna,
alla betalkort, presentkort och kontant.

Vad är Sharp Web Ofﬁce?

En molnbaserad tjänst som är helt integrerad med
våra kassasystem. Du kan få statistik, logistik,
kund
klubb, kommission, registervård och bokningskalen
der. Du väljer vilka moduler du behöver.

Vad är Sharp Web Shop?

En lösning för både online- och ofﬂinebetalningar
där lagret justeras automatiskt med Klarna, DIBS
och Resursbank som betalningsalternativ. Välj olika
moduler efter dina behov - vi ﬁnns som stöd när
din verksamhet utvecklas och din shop behöver
växa. Den blir helt integrerad med alla delar av ditt
kassasystem.

Var ﬁnns Sharp?

Vi har drygt 40 års erfarenhet av kassasystem och
har egna kontor och partners över hela landet. Med
vår lokala närvaro ﬁnns våra specialister alltid till
hands för att hjälpa dig när det behövs.

När vill du ha support?

Du kan ringa 8 - 22 varje dag året runt.

Låt
dina gäster
Take Away via Sharp Dining
Det enklare
sättet attbeställa
erbjuda onlinebeställningar
Det enklare sättet att erbjuda onlinebeställningar.
Läs mer om vår nyhet Sharp Dining på aktivit.se/sharpdining
Eller kontakta oss på info@aktivit.se - 054 – 55 51 00, så hjälper vi dig att komma igång.
Sharp Dining Express

En stor expresskassa för större beställningar.

Egen Orderapp

Erbjud onlinebeställningar direkt in i din egna app.

Vi på Aktiv IT hjälper er att skräddarsy en lösning som passar era unika behov.
kontakta oss så berättar vi mer.
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