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S-C
EEen kraachtige
e softw
ware van
v Kassregistter besstemd
d voor
a soo
alle
orten Hande
H
el
S‐‐Cash is een voorzien
v
sofftware van kaasregister vaan alle functies noodzakelijk voor heet beleid van
n uw punt
vaan verkoop: beleid van de
d klanten/le
everanciers//artikelen (m
met voorraad
d), facturerin
ng, beleid vaan de codes‐‐
staaf, beleid van
v de voorsschotten, beleid van de promoties,
p
volledig
v
bele
eid van de prrijzen en de
etalingswijze
en, …
be
U beschikt, naatuurlijk, oveer alle statistieken die u wenst.
w
Boven
ndien wordeen al uw gegeevens autom
matisch in uw
w
bo
oekhouding zonder enig gebruik, meet de mogelijkheid geïnte
egreerd om de
d fouten do
oor u of uw boekhouder
b
te
e corrigeren.
S‐‐Cash werd ontworpen
o
teeneinde op een
e eenvoud
dige computter gebruikt te
t worden.

Enkele ste
erke punten :
•

•
•

•

eer krachtig: Onkreukbaaar S‐Cash he
et volledige beleid
Ze
vaan de prijzen
n en de betaalingswijzen;; mogelijkheid om
ko
ortingen te activeren
a
gedurende spe
ecifieke periodes
(ssaldo's, …) ; beleid
b
van de
d voorschottten, betalinggen
aaan de leveraanciers en ko
ortingen in bank,
b
…
Ee
en zeer conccurrerend tarief : volgen
ns de gewensste
co
onfiguratie, beschikt u re
eeds over ee
en software van
kaassa vanaf 250,00€
2
HTVA
A
D verbindingg met de boe
De
ekhouding: al
a uw gegeve
ens
w
worden
autom
matisch in de boekhouding zonder enige
e
ré
éencodage door
d
u of uw
w boekhoude
er met de
m
mogelijkheid
overgebrach
ht om de fou
uten te corriigeren
Geen enkel sp
pecifiek matteriaal is vere
eist : S‐Cash werkt
op een eenvo
oudige comp
puter met de
e mogelijkheid om
ve
erschillende kassa's te hebben.
h

ALGEMENE KENMERKEN
N
♦ Multi-Kasssa's
♦ Meertalig
g
♦ Monoposste of zolan
ng plaatselijk netwerk dat
d
verwijderd
♦ Multi-Vennootschap
ppen
♦ Gegrepe
en artikelen per code of per staaf-ccode

♦
♦
♦
♦

Geïntegre
eerd onderzzoeksysteem
Facturering
Voorraad
dbeheer
Mogelijkh
heid om, op
p dezelfde plaats,
p
in
verschille
ende talen tte werken
♦ Mogelijkh
heid om op verschillend
de plaatsen
n te
werken

♦ Periodieke kortingen op gehee
el of gedeelttelijk
artikelen
n (saldo's, …)
…
♦ Waarsch
huwing als de
d prijs lage
er is dan de
e
kostprijs
♦ Kortingen in banken
n
♦ Berekening van de terug te gevven munt
♦ Beleid va
an de klante
en
♦ Beleid va
an de voorsschotten
♦ Beleid va
an de codess-staaf
♦ Betalinge
en van de le
everancierss
♦ Beleid be
etalingswijzzen
♦ Mogelijkheid om me
eer door Ba
ancontact te
e
betalen en
e om het cash
c
te vrag
gen
♦ Mogelijkheid om het deponeren
n in bank te
e
n van de slu
uiting van ka
assa
scheiden
♦ Z van ka
assa
♦ Mogelijkheid om de fouten « te
e corrigeren »
♦ Tot 5 prijjzen per arttikel
♦ De veelvvoudige stattistieken:
vertegen
nwoordigerss, klanten, artikelen,
a
families, ...
♦ De autom
matische bo
oekhouding: toegankelijk
afstandss per invorde
erbare boekkhouder of via
satelliet
♦ Mogelijkheid van co
ontrole van begrotingen
n.

Minimale co
onfiguratie.
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Vereist Windows* NT,
2000
0, XP.
Syste
eem van gebruik
32 bo
oorbeitels
Processor 500 Mhz,,
128 Mo
M van RAM
100 het
h BS van
ruimtte schijf.
Leze
er CD-rom of
DVD.
Func
cties Internet
(vere
eist een
aans
sluiten Internet
ADSL of Kabel).
* Wiindows is een
gede
eponeerd
hand
delsmerk van
Micro
osoft Co.

Ontdekt onze
o
andere
software :
Accounting
System

Blue Seed

Time System
m

K-Account

eKyona
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