P l a n t s o f t D ETAL J

BRANSCHSYSTEMET MED BÅDE
OCH ETIKETTMODUL
Här finns inga kompromisser. Detta är
ett system som har utvecklats särskilt
för de uppgifter som skall lösas i trädgårdsbutiker och plantskolor.

få alla leverantörer på en CD tillsammans med Detaljsystemet och du kan
starta försäljningen med detsamma. På
CD:n ligger data från både partiplantskolor och leverantörer av krukor,
gödning, möbler med mera.

Bättre service och ökad försäljning

Artikelbeskrivningar

Plantsoft Detalj – ett unikt kassasystem för den gröna branschen

Plantsoft Detalj har utvecklats med en
revolutionerande teknik som ger en
flexibilitet och hastighet utan motsvarighet. Det ger en snabbare och bättre
betjäning av kunderna vid kassan. Med
hjälp av streckkoder sker registreringen av kundens köp snabbt, enkelt och
alltid korrekt. Ett utförligt kassakvitto
skrivs automatiskt ut till kunden. Om
kunden vill ha mer information om
växten, kan detta skrivas ut på kassa
kvittot eller på en laserskrivare med
utförlig växtbeskrivning och färgbild.

Du bygger snabbt upp ditt
artikelregister
När du skaffat ditt kassasystem kan
du snabbt skapa ditt artikelregister.
Med växtdatabasen SvePlantInfo® för
du in träd, buskar och perenner med
korrekta namn, bilder, beskrivningar
och streckkoder. Du kan också läsa in
filer med artiklar från dina leverantörer. Självklart kan du vid varje enskilt
tillfälle på ett enkelt sätt upprätta nya
artiklar.
Du kan också uppdatera priser automatiskt med påslag i procent eller med
ett visst belopp. När du själv upprättar
artiklar kan du använda leverantörens
streckkod, genom att bara skanna av
den, eller låta systemet tilldelea en
streckkod automatiskt. Det är inget
krav att det finns streckkod på alla
varor. Försäljning kan givetvis även ske
utan att streckkoder och priser lagts
in i förväg.
Brandsoft kan också leverera data från
dina leverantörer. Det betyder att du
inte behöver upprätta tusentals artikelnummer med streckkoder, artikelnamn, texter och priser själv. Du kan

Nu behöver butiken inte längre ha 
fackutbildad personal i kassan.
Plantsoft Detalj kan ge kunderna de
beskrivningar på växter och övriga
produkter som behövs. Med hjälp av
SvePlantInfo® kan expediten vägleda
kunden och skriva ut en detaljerad
växtbeskrivning. I växtbeskrivningen
finns bland annat uppgift om zon, höjd,
blomningstid samt bilder av växten.
Du kan på ett enkelt sätt också lägga
in egna beskrivningar av produkterna.

Enkelt att använda, lätt att lära sig
Aldrig tidigare har ett kassasystem
utvecklats med så hög användarvänlighet. Systemet är uppbyggt på ett
mycket visuellt och självförklarande
sätt, vilket leder till låga kostnader för
utbildning. Tid för upplärning av expediter kan räknas i minuter och inte i
timmar.

Etiketter och skyltar med färgbilder
Plantsoft Detalj kan skriva ut många
olika slags etiketter. Både standardklisteretiketter och ögleetiketter i
svartvitt och skyltar med färgbilder till
butiken. Systemet hämtar automatiskt
alla upplysningar och bilder från databasen.
Med hjälp av Brandsoft Label 4 kan du
ge dina etiketter samma grafiska profil
som du använder till andra trycksaker.
På några få minuter kan du göra en

KASSATERMINAL

mängd avancerade färgbildsetiketter. Snygga etiketter med vackra färgbilder gör din butik mer
professionell och skapar en betydande merförsälj
ning.
Brandsoft har utvecklat skyltar och etikettyper
som kan skrivas ut på de flesta svartvita- och
färglaserskrivare. Etiketterna tål frost, vatten, gödning och slitage och kan fås i flera olika storlekar
och kvaliteter. Det behövs ingen efterbehandling
eller laminering utan etiketterna och skyltarna är
klara att användas direkt.

Kampanjpriser och rabatter
Med Plantsoft Detalj styr du dina kampanjpriser
på ett enkelt och överskådligt sätt. Utöver kampanjer på enskilda varor kan det också automatiskt beräkna olika former av rabatter. Priset
kan vara beroende av köpt antal, varugrupp,
kundkategori, medlemskap i kundklubb och andra
kriterier. Om flera olika rabattsystem överlappar
varandra säkerställer systemet automatiskt att
kunden får rätt rabatt.

Följesedlar och fakturor

Överföring av data till andra program

I systemet kan du på ett enkelt sätt skriva ut följesedlar till
kunder som betalar mot faktura. Av en eller flera följesedlar
skapar du sedan en faktura. När en faktura är betald bokar
du av den i systemet. Detta ger dig total kontroll över dina
utestående kundfordringar. Om kunden inte betalt kan du
självklart skriva ut en påminnelse från programmet.

Data från kassasystemet kan överföras elektroniskt till bokföringsprogram.

Kassabehållning
Kassabehållningen räknas samman snabbt och enkelt genom
att du räknar antalet sedlar och mynt av respektive valör.
Betalningar med kreditkort, presentkort och andra betalningssätt ingår på ett enkelt sätt i sammanställningen. Du kan skriva
ut en bokföringsbilaga för försäljningen för valfri tidsperiod.

Statistik
Plantsoft Detalj innehåller en komplett statistikmodul. Alla
kassakvitton sparas i databasen och kan användas till att skapa
många olika sorters statistik. Exempel på statistik är försäljning av enskilda artiklar eller produktgrupper, givna rabatter,
försäljning per medarbetare, försäljning fördelat på dagar,
veckor och månader.

Presentkort

Tekniska specifikationer
Plantsoft Detalj kan användas på alla PC-datorer med
Windows 98 eller senare versioner. Förutom programmet
behövs kassalåda, skanner och kvittoskrivare.
För utskrift av etiketter används en svartvit laserskrivare eller
färglaserskrivare.
Systemet installeras på en enskild dator eller på flera som är
sammankopplade i ett nätverk där en dator också används
som server.
Med Plantsoft Detalj kan du skriva ut svartvita etiketter och
färgskyltar. Integrerat med Brandsoft Label 4 kan du skapa
egen design med full färg på alla etiketter.
Plantsoft Detalj kan med fördel kombineras med växtdatabasen SvePlantInfo®. Detta ger dig tillgång till korrekta namn, bilder, växtbeskrivningar och streckkoder på mer än 9 500 träd,
buskar och perenner. Läs mer på www.sveplantinfo.se.

Återförsäljare
I Sverige marknadsförs och säljs Plantsoft Detalj av Sveplant
AB. Vi erbjuder även svensk support.

Plantsoft Detalj hjälper dig att hålla ordning på alla presentkort. Systemet håller också ordning på kundklubbens medlemmar. Såväl försäljning av presentkort i butiken som att ha en
kundklubb knyter kunderna närmare din butik och hjälper dig
att öka försäljningen.
Berg 710 · 311 96 Heberg
Tel 0346-515 90 · Fax 0346-515 91 · E-post info@sveplant.se

Viborgvej 97 · DK-7400 Herning · Denmark · Tel. +45 9626 3535 · Fax +45 9626 3537 · www.brandsoft.dk

