Ontwikkeld door en
voor de bloemist!

DC
KASSA.Net
SYSTEEM
Regelt uw totale afrekenadministratie
De vele voordelen:
- Uitgebreide overzichten
- Touchscreen en keyboard bediening
- Artikelen verdeeld in groepen
- Barcode en artikelnummer gebruik
- Alle BTW tarieven mogelijk
- Geavanceerd inzicht in uw omzet
- Geïntegreerd uniek spaarsysteem
- Uitgebreide klant registratie
- Uitgebreide service
- Voor meer informatie z.o.z.

WWW.DCAG.NL

De oplossing voor
u als detaillist!

DC AutomatiseringsGroep
T F 0345 - 54 50 80

E 0345 - 58 20 51

info@dcag.nl

Al meer dan 25 jaar ontwikkelt en levert

Verhoog uw rendement

DC AutomatiseringsGroep kassa’s-, order-, facturatie- en
boekhoudprogramma’s voor met name bloemisten. Als
specialisten weten we dan ook precies waar en hoe we u veel
werk uit handen kunnen nemen.

DC Kassa.Net is dus niet zomaar een kassa maar een
geavanceerd afrekensysteem met vele extra mogelijkheden.
Naast een eenvoudige bediening en tijdbesparing is
DC Kassa.Net een perfecte tool om uw rendement te verhogen!
Met de gedetailleerde overzichten van DC Kassa.Net krijgt u grip
op uw klanten en rendement van artikelen inzichtelijk.
Kiezen voor DC Kassa.Net is kiezen voor winst!

Op basis van onze ervaring in de bloemenbranche hebben we
DC Kassa.Net ontwikkeld. Hiermee regelt u op eenvoudige
manier uw totale afrekenadministratie en bespaart u snel veel
tijd en geld.

DC Spaarsyteem
Met het DC Kassa.Net systeem beschikt u ook over een uniek
DC Spaarsysteem. Door uw klant te laten sparen beschikt u over
de beste klantenbinder die u zich maar voor kan stellen.
U kunt dit DC Spaarsysteem op diverse manieren gebruiken,
door middel van professionele pasjes in creditcard formaat maar
ook zonder door middel het wel heel simpel opzoeken van uw
klant.

Productinformatie

Eenvoudige administratie
DC Kassa.Net maakt het u gemakkelijk, met één druk op de knop
op uw scherm print u alsnog een kassabon van de vorige
aankoop. Al uw kassabonnen worden bewaard zodat nazoeken
wel heel makkelijk wordt en u achteraf een klant die alsnog een
kassabon wil hebben, ook al is het van een hele periode terug,
eenvoudig kan helpen.
Op ieder moment kunt u een overzicht maken van uw dag-,
week-, maand- of jaaromzet. Prijzen aanpassen, producten of
klanten toevoegen. Alles zit achter heel simpele menu’s en is ook
tijdens het afrekenen te realiseren.
Het DC Kassa.Net systeem wordt binnenkort gekoppeld aan het
revolutionaire DC Bloem Online (cloud) systeem zodat kassa
aanslagen direct in het ordersysteem verwerkt worden en
verzamel facturen automatisch geproduceerd worden.

* Perfecte registratie van uw omzetten
* Gemiddelde besteding van producten
* Alle BTW tarieven mogelijk
* Uitgebreide overzichten
* Artikelen verdeeld in omzetgroepen
* Eenvoudige artikel zoekoptie
* Zowel barcode als artikelnummer gebruik
* Uitgebreide klant registratie
* Geïntegreerd professioneel DC Spaarsysteem
* Touchscreen en keyboard bediening
* Uitgebreide service
* Helpdesk ook in de avond
* Online update

Bespaar tijd
Geen wachtrijen meer voor uw kassa. Door het simpele, maar
doeltreffende parkeersysteem kunt u meerdere kassa aanslagen
parkeren en rustig een boeket voor uw klant samenstellen
terwijl een andere medewerkers met andere klanten kunnen
afrekenen.
Op het touch screen kunt u duidelijk zien waar welke knop voor
dient en kunt u door deze aan te raken uw functie of artikel
kiezen. Corrigeren is wel heel makkelijk door op een prijs of
aantal te tikken en deze te corrigeren.

Helder inzicht
Met de uitgebreide overzichten van DC Kassa.Net krijgt u snel
een helder inzicht in uw omzetten en gemiddelde prijs per
product zodat u op tijd bij kan sturen op uw rendement per
product. Daarnaast zijn de overzichten van hoe er afgerekend
wordt in uw winkel wel heel erg handig en in een simpele
grafiek te volgen.
Overzichten worden on the fly opgebouwd zodat u tussendoor
gewoon uw omzet van de dag of de week kunt bekijken en zijn
altijd terug te zien en te printen, al is het van jaren geleden.

Onze Service
Wij weten als geen ander hoe belangrijk effectieve
dienstverlening voor uw zaak is, onze producten maken dit
mogelijk.
Mede doordat onze relatie met u pas begint wanneer we een
product bij u installeren.
U heeft de beschikking over een helpdesk op werkdagen van
s’morgens 8.30 t/m 21.00 en op Zaterdag van 9.30 t/m 17.00.
Uiteraaard laten we u de vele mogelijkheden van DC Kassa.Net
of onze andere producten graag zien tijdens een demonstratie
bij u in huis. Maak hiervoor een vrijblijvende afspraak met één
van onze specialisten via telefoonnummer 0345-545080 of per
mail: info@dcag.nl.
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