bibliotheca staffConnect ™ cashRegister
Løsning integrert i eksisterende pc
staffConnect

cashRegister

er

en

enkel

kasseapparatløsning med programvare, som
kan styre salget fra betjeningsskranken.

blir de altså vist som 3 kopier, selv om de tastes
inn hver for seg.
Bokføring skjer fortløpende, og totaler blir

staffConnect cashRegister er beregnet til bruk

aldri nullstilt. Alle rapporter er basert på et til-

på en eksisterende pc sammen med annen

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

programvare. Dermed slipper dere å bruke

uke, en måned eller et vilkårlig tidsrom siden

bordplass til et separat kasseapparat.

kasseapparatet ble tatt i bruk.

Funksjonene i kasseapparatet gir enkel og

Det er mulig å aktivere brukerkontroll. Det

oversiktlig betjening. Alt vises på skjermen og

betyr at en bruker må logge seg inn på

kan rettes etter behov.

kasseapparatet før det er mulig å utføre

Transaksjonene er ikke endelige før du trykker
på bokføringsknappen.
Når varer blir tastet inn, samler kasseapparatet
automatisk varer, dvs. hvis det blir solgt 3 kopier,

funksjoner i programmet. Hver bruker kan
tildeles

rettigheter

kasseapparatet.

til

forskjellige

deler

av

bibliotheca
staffConnect ™ cashRegister

Spesifikasjoner: staffConnect cashRegister
|

Salg summeres på brukervalgte kontoer og varer. Deretter er det mulig å skrive ut
rapporter om salget.

|

Alle data lagres, derfor er det alltid mulig å skrive ut en rapport om en valgt periode.

|

Kan dele kvitteringsskriver med biblioteksystemet – og rapporter kan enten skrives
ut på kvitteringsskriver eller A4-skriver.

|

Mål: B: 330mm | H: 90mm | D: 415 mm
20 mm bør legges til dybden på den tilkoblede kabelen.

Vi forsøker alltid å sikre at informasjonen er korrekt ved
utgivelsestidspunktet, men det kan hende at spesifikasjoner og
funksjoner varierer eller endres med tiden. bibliotheca kan derfor
ikke holdes ansvarlig for riktigheten av informasjonen i dette
dokumentet.
www.bibliotheca.com
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