bibliotheca staffConnect ™ cashRegister
Kassaapparat integrerad med personaldatorn
staffConnect cashRegister är en smidig lösning

automatiskt att samla varor, dvs om man säljer

för bibliotek med en mjukvara som kan hantera

3 st kopior så kommer de alltid att visas som 3 st

betalningarna som sker i disken.

kopior – även om de registreras var för sig.

staffConnect cashRegister är designad för att

Bokföringen

användas på en dator samtidigt som datorn

nollställs aldrig. Alla rapporter är baserade på

används till andra uppgifter i biblioteket. På det

ett specifikt tidsspann. Det kan vara en dag,

sätt sparas bordsyta som annars skulle används

en vecka, en månad, eller vilket annat tidsrum

till en separat kassaapparat.

som helst sedan kassasystemet tagits i bruk.

Gränssnittet i kassasystemet ger en enkel och

Om

överskådlig hantering av systemet. Allt som

användarhantering. Det betyder att det ska

visas på skärmen kan anpassas efter behov.

vara en användare inloggad i kassasystemet

Transaktionerna är slutgiltiga först när man

innan det är möjligt att genomföra några

avslutar betalningen för en kund, fram till dess

transaktioner. Varje användare kan tilldelas

kan de enkelt rättas.

olika rättigheter i systemet utifrån behov och

När varor registreras kommer kassasystemet

så

sker

önskas

löpande

kan

och

man

behörigheter.f kasseapparatet.

resultatet

aktivera
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Specifikationer: staffConnect cashRegister
|

All försäljning summeras på bibliotekets egendefinierade konto och varugrupper.
Rapportfunktion finns för både konto och varugrupper som går att skriva ut eller se
på skärm

|

All data sparas så det är alltid möjligt att skriva ut en rapport över valfritt tidsintervall.

|

Man kan använda samma kvittoskrivare som redan används till bibliotekssystemet
och rapporter kan antingen skrivas ut på kvittoskrivaren eller en valfri A4-skrivare.

|

Mått: B: 330mm | H: 90mm | D: 415 mm
20mm bör läggas till djupet för den anslutna kabeln.

Vi avser att informationen i databladet ska vara korrekt vid
publiceringstidpunkten, men det förkommer att specifikationer
och funktioner ändras över tid. bibliotheca kan därför inte hållas
ansvarigt för att informationen i detta dokument är korrekt.
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