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UNIPOS er populær i detailbranchen, da det er utrolig let at anvende og giver unikke muligheder for 
prisstyring og håndtering af ordrer og betaling. 

Systemet kan bruges med betalingsterminaler fra Verifone og NETS og vi tilbyder gratis migrering af 
nuværende data til UNIPOS, så det er let at skifte fra andet POS system. 
Kasseoplæring på under en halv time.
 
UNIPOS kassesystem er utrolig nemt at bruge, og nye medarbejdere har kun behov for en halv times 
oplæring i systemet. 

Det er let at overskue kassemenuen, og det store salgsfelt sikrer et godt overblik over købstransaktionen. 
Store kasseknapper skaber overblik og letter kassebetjeningen for medarbejderen. 

Unitec tilpasser kassesystemet efter virksomhedens behov. Unitec’s teknikere opsætter et UNIPOS 
system, der matcher netop din virksomheds behov. Kassesystemet sammenkobles med det ønskede 
ekstraudstyr, fx betalingsterminal, skanner og printer. 

Vigtige funktioner i UNIPOS:
 
Lagerstyring:
UNIPOS kommer med en standard løsning hvad angår lagerstyring. Her vælges der hvilke produk-
ter der skal være lagerstyring på og der angives hvor meget der er på lager. Du kan samtidig 
indtaste en grænse for hvornår der skal advares om lav lagerbeholdning.
Når lagerstyringen er aktiveret, vil man kunne se på produktet i frontend, hvor mange stk. af varen 
der er på lager.

Kontostyring:
I kundemodulet oprettes der kunder som skal have mulighed for særlige rabatter, benytte sig af at 
købe på kredit samt tilknytning til loyalitetsprogrammer. En registreret kunde kan tilmed få lov til 
at købe på kredit og efterfølgende blive faktureret for forbruget. Denne funktion kan tilmed bruges 
til firmaarrangementer som skal efterfaktureres forbruget. UNIPOS kan efter endt arrangement 
samle alle udgifter og lave en samlet faktura til firmaet.

Parkering af åbne salg:
Kassemedarbejderen kan holde et salg åbent på kassen, indtil kunden er klar til at betale. Det 
styrker salget i forretningen. 

Regnskab:
I regnskabsmodulet ligger alle salgs data, omsætningstal samt daglige  finans rapporter. Her kan 
man følge alle transaktionsspor og handlinger der er foregået under betjeningen.
Finansrapporterne bliver arkiveret og man kan således tilgå historiske salgs data samt udskrive 
kopier af Z-rapporter. 

Derudover ses specifikke salgstal defineret på periode, pr enhed, produkter, vouchers, lokationer og 
brugere.

Integration med E-conomic
Integrationen gør det muligt med et par 
klik at overføre dit salg fra UNIPOS til 
e-conomic. Du slipper for manuel 
overførsel og du sparer mange timers 
arbejde og minimerer muligheden for fejl.

Med en integration til e-conomic har du 
fuld fokus på at drive din virksomhed. 

Tilpas let systemets knapper og funktioner 
Du eller de ansatte kan selv let tilpasse systemets 
knapper og menuer. 
Knapper og menuer kan tilpasses med farver og 
billeder, priser og vareudbud kan redigeres, og 
salgskampagner kan påbegyndes og afsluttes - 
uden teknikerhjælp.

Det er ganske enkelt at tilpasse UNIPOS med et 
par klik, så kassens brugerflade altid matcher 
virksomhedens behov - det sikrer nem og hurtig 
betjening. 

Possystem for detail

UNIPOS 
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