Kassa Supermarket

Kassa utformad för
Supermarket

En betalningslösning för dagligvaruhandel.
Användarvänlig, branschanpassad & tålig
Kom igång med nytt kassasystem från 895:-/mån
Vad gör du?

Vad behöver du?

Vad erbjuder vi?

Du driver en livsmedelsbutik eller

Få full koll på försäljning, lagerstatus,

En lättanvänd och säker lösning skräddarsydd

större butik inom handeln.

leveranser och statistik.

för dig och din verksamhets behov. Support
ingår 365 dagar om året.

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
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Anpassat för din verksamhet.
Sharp Supermarket är en speciell lösning för livsmedelsbutiker eller större butiker
inom handeln. Systemet är utvecklat för att motsvara just de behov din verksamhet har
Sharp Supermarket är enkelt att använda och du kommer snabbt igång.

Betalningslösningen är ditt viktigaste verktyg
Vi börjar med en diskussion
Ett samarbete med oss börjar med att vi träffas; tar en
gemensam diskussion om hur din verksamhet ser ut och
vilka behov du har. På så sätt skräddarsyr vi din leverans
ytterligare.

Ditt viktigaste verktyg
Sharp Supermarket är utvecklat speciﬁkt för dagligvaru
handeln och den krävande miljö som ﬁnns i större butiker.
Få koll på försäljningsstatistik, lagerstatus och ekonomiska
rapporter direkt i systemet, vilket ger dig ökad kontroll
och underlättar i din planering.
För att stimulera merförsäljning kan du enkelt program
mera in kampanjer eller specialpriser i ditt system och
ändra vid behov. Vid dagens slut skickas bokföringsunder
lag automatiskt till din revisor vilket underlättar för dina
medarbetare. Systemet är kopplat till slutna kontanthan
teringssystem, så du kan jobba säkert och tryggt i kassan.
Med kopplingar till digitala vågar och möjligheten att läsa
in hela prisﬁler, sparar du tid och minimerar risken för
misstag. Med Sharp Supermarket jobbar du ﬂexibelt
och får en ökad insyn och kontroll i din verksamhet.

Bättre koll med information i realtid
Väljer du till vår molntjänst Sharp Web Ofﬁce följer du din
verksamhets försäljning i realtid. Du får tillgång till uppda
terad statistik när som helst, var som helst - från din dator
surfplatta eller telefon.

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

Lokal närvaro från norr till söder

Vi har egna kontor och partners över hela Sverige.

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.
AktivIT Partner Nordic AB
Vi har kontor i Arvika, Karlstad, Årjäng och Säfﬂe. Tel: 0570-120 40
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