Kassa Wellness
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Kassa utformad för
frisörer, friskvård och spa
Användarvänlig, branschanpassad & tålig
Kom igång med nytt kassasystem från 895:-/mån
Vad gör du?

Vad behöver du?

Vad erbjuder vi?

Du driver en verksamhet där tids

Enkel översikt över din boknings-

En lättanvänd och säker lösning skräddarsydd

bokningar och realtidsinformation

kalender och bättre koll på statistik

för dig och din verksamhets behov. Support

är centrala.

i din verksamhet.

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

www.aktivit.se

Anpassat för din verksamhet.
Betalningslösningen hjälper dig att ge gästerna snabbare,
enklare och bättre service.
Sharp Wellness är en speciell lösning för verksamheter där tidsbokningar och
realtidsinformation är centrala – inom till exempel frisk- och hårvård samt spaanläggningar.
Sharp Wellness 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 Wellness kan hantera ﬂera företag i samma system
– perfekt för salonger med inhyrda egenföretagare. Du får
koll och sparar tid då systemet säkerställer att allt bokas
och redovisas korrekt. Vid dagens slut skickas bokföringsunderlaget direkt till din revisor – smidigt och enkelt.
Du kan lägga till obegränsat antal användare som alla får
tillgång till den inbyggda bokningskalendern. Det ger alla
en överblick över salongens bokningar, både de som är
gjorda online och på plats. För att underlätta för dig och
kunden, genererar systemet en bekräftelse när en bokning
gjorts och en påminnelse skickas ut dagen innan. Ett proff
sigt bemötande – och du minimerar risken för att kunden
glömmer bort bokningen.
Systemet kan hantera provisionsförsäljning av varor. För
att underlätta ännu mer i din planering, ser du självklart
försäljningsstatistik och lagerstatus.

Bättre koll med information i realtid

Väljer du till vår molntjänst Sharp Web Ofﬁce följer du din
verksamhets statistik i realtid när som helst, var som helst
– från din dator, surfplatta eller telefon. Få på så sätt ökad
insyn och kontroll.

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 beställa Take Away via Sharp Dining
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.
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