bibliotheca staffConnect ™ cashRegister
Løsning integreret til eksisterende pc
staffConnect

cashRegister

er

en

enkel

kasseapparatsløsning med software, som kan
styre salget fra personaleskranken.

3 stk. kopier, vil de altid blive vist som 3 stk.
kopier - også selvom de indtastes hver for sig.
Der bogføres løbende og totaler vil aldrig

staffConnect cashRegister er beregnet til brug

blive nulstillet. Alle rapporter er baseret på et

på en eksisterende PC sammen med andet

til og fra tidspunkt. Det kan være en dag, en

software - på denne måde spares bordplads til

uge, en måned eller vilkårligt tidsrum siden

et separat kasseapparat.

kasseapparatet blev taget i brug.

Funktionerne i kasseapparatet giver en enkel

Det er muligt at aktivere brugerkontrol. Det

og overskuelig betjening. Alt vises på skærmen

betyder, at der skal være en bruger logget

og kan rettes efter behov.

ind på kasseapparatet, før det er muligt at

Transaktioner er først endelige, når der trykkes
på bogføringsknappen.
Når

varer

indtastes,

vil

kasseapparatet

automatisk opsamle varer, dvs. hvis der sælges

udføre funktioner i programmet. Hver bruger
kan tildeles rettigheder til at forskellige dele af
kasseapparatet.

bibliotheca
staffConnect ™ cashRegister

Specifikationer: staffConnect cashRegister
|

Salg summeres på brugervalgte konti og varer. Derefter kan der udskrives rapporter
over salget.

|

Alle data gemmes, så det altid er muligt at udskrive en rapport over et vilkårligt
tidsrum.

|

Kan dele bonprinter med bibliotekssystemet - og rapporter kan enten udskrives på
bonprinter eller på en A4 printer.

|

Mål: B: 330mm | H: 90mm | D: 415 mm
20 mm bør tilføjes dybden til det tilsluttende kabel.

Vi forsøger altid at sikre, at oplysningerne er korrekte på release
tidspunktet, men det sker at specifikationer og funktioner
ændres med tiden. bibliotheca kan derfor ikke gøres ansvarlig
for korrektheden af informationerne i dette dokument.
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