KASSA

VERKSAMHETENS
HJÄRTA.
Beställningar, Mobile order,
”Pay at table”, Lager,
Råvarukostnad, Redovisning

KASSA

Beställningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Användarvänligt
Intuitiva gränssnitt
Selfservice
Dynamiska menyer
Personliga koder
Flexibelt
Skalbart
Utvecklingsbart
Enkel inlärning
Obegränsat antal integrerade
betalterminaler

Mobile order
•
•
•
•

App för konsumenten
Digitala bongskärmar
Kunddisplayer
Helintegrerat med Kassa

”Pay at table”
• Ta betalt vid bordet
• Dela notor
• Utskrift av kvitto/digitalt kvitto

Lager
• Saldo online
• Lätt att skapa olika mätpunkter
• Onlinekoppling till andra system

Råvarukostnad
•
•
•
•

Artiklar
Sammansatta produkter
Menyer
Event

Redovisning
• Dagskassa
• Bokföring
• Avstämning

Teknik
•
•
•
•

iOS, iPads
Certifierad kassa i molnet
Naturlig backup
Senaste generationens
betalterminaler och betalsätt

Caspeco Kassa är ett beprövat,
smart och anpassningsbart
system – lika enkelt för dig som
för dina gäster. Naturlig samverkan
och ett modernt digitalt flöde ger
upplevelse och leverans en helt ny
dimension. Det tjänar alla på.
Systemet är fullt integrerad med Caspecos övriga svit, vilket gör att
informationen harmonierar och kan utföras och analyseras på bästa sätt.
Det ger dig möjlighet att hantera alla olika beställnings- och betalsätt.
Gästen kan betala hemma, på plats, i förskott eller i efterskott. När det gäller
beställningsflödet kan du ta avstamp i det som fungerar bra idag, men passa
på att ta dig an det nya samhället och alla möjligheter det ger.

Skräddarsydd kassa i molnet
Kassamodulen består av iPads kopplade till molnet och menyerna skräddarsys
beroende på var, när och hur de ska användas. Lösningarna är både portabla,
skalbara och säkra. Systemet är utvecklat i nära samverkan med gäster,
användare och samarbetspartners för att möta gästernas och marknadens krav.

Integrera och få full koll
Kassan kommunicerar med öppna API:er så att systemen kan integreras
med andra. Backofficestödet är väl utbyggt med statistik, rapporter och
analysfunktioner. Det kan enkelt byggas ut efter dina egna önskemål,
i samarbete med våra utvecklare. Vi ser även till att du har full koll på ditt lager
och dina råvarukostnader.
Kassan är på många sätt hjärtat i en verksamhet. Det är viktigt med en
lugn, stark och frisk puls som hänger med i alla de svängningar en levande
verksamhet måste hantera.
Läs mer på caspeco.se

Caspeco är ett ekosystem bestående av tjänsterna
Gäst, Kassa, Personal och Analys.
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