Kontakta oss för en kostnadsfri visning! 0480 - 42 02 45

Alpacha Biznis E-kassa
För café & restaurang

Prisvärd och lättanvänd kassa
Med Alpachasystemet Biznis E-kassa får du en
prisvärd och komplett kassalösning som både är

lättanvänd och kommer tillsammans med
marknadens mest efterfrågade funktioner. Dess
enkla design är utvecklad så att den är lätt att förstå,
vilket underlättar för ny personal. Dessutom är det en
kassa som minskar felinslag och hjälper dig att
få en överblick över verksamheten. Oavsett om du är
på jobbet eller är på språng någon annanstans, så har
du som chef full koll på hur det går för din verksamhet
via mobil, surfplatta eller dator.

Program fr. 399:-/ månad

Möt gästernas krav
Många gäster vill gärna veta vad maten innehåller. Allt från veganskt, gluten, laktosfritt m m. Minska

kötiden för gästerna, då din personal direkt kan ha koll på vad ni säljer via kassan. Genom att
personalen har bra kunskap, gör det att ni kan hålla hög kvalitét och ge bättre service till era gäster, utan att
bli beroende av en viss personal som har kunskap om just detta.
Genom backoffice-modulen kan du kan se vilka perioder och t o m vilka timmar som det är mest att göra och
kan därför enklare planera hur du och din personal ska arbeta.

Premiera dina gäster som kommer ofta
Om gästen önskar vara med i ert kundregister, kan de få fina erbjudanden som du lätt kan skicka ut via mail
eller SMS direkt från systemet. Det är bara fantasin som sätter begränsningar på vilka kampanjer och
erbjudanden du kan skicka ut. Ja,och så GDPR förstås. Våra system är självklart utvecklade med hänsyn till
den förstärkta personuppgiftslagen GDPR.
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Utveckla din affärsverksamhet och underlätta din bokföring
I programmet har du bra överblick över din försäljning. Z-dagrapporter kan exporteras för att sedan direkt
föras in i din bokföring. Du har även full koll på din statistik om du så önskar. Vill du jämföra hur mycket semlor
ni säljer detta året mot förra året så är det superlätt att se och därmed kan det vara enklare att planera inköp.

Kom igång snabbt och enkelt med en fjärrstyrd installation.
Dessutom är det alltid fri support!
Detta ingår i Alpacha Biznis E-kassa:

Godkänt kassaregister
Lager
 Kundkort
 Inleverans
 Överföring - bokföring (SIE)
 Inventering
 Obegränsat antal menyer
 Statistik / Rapporter

 *Kundärendehantering vid beställningar
 Kassan fungerar alltid - både online & offline
 Flera betalsätt så som Swish, kort, presentkort mm
 Kassakopplad betalterminal
Fri support
Tillägg: (kringutrustning)
+ Kvittoskrivare
+ Kontrollenhet för skatteverket
+ Kassalåda
* Tillval +100:-/ mån
Tillval SMS 79 öre/st

Välkommen att höra av dig
Ring eller maila
Tfn: 0480 - 42 02 45
Epost: kontakt@alpacha.se
www.alpacha.se/cafe-demo
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