
En flexibel Point of Sale med flera 
möjligheter

Vismas nya kassasystem

Använd samma kassalösning 
på flera sätt  
• Självbetjäningskassa för kunder

• Bemannad kassa av butikspersonal. 

• Mobil kassa för butikspersonal att 

använda inne i butik

Att kunna möta sina kunder i butik med service och med 
bra flöde genom kassorna känns som självklarheter för en 
butiksverksamhet. Men inte sällan sätts detta på prov. Idag 
använder majoriteten av handeln traditionella och stationära 
kassapunkter.

Möjligheten finns nu att se kassapunkten med nya ögon.       
Nu finns flexibiliteten att anpassa kassapunkten utefter behov 
och kundströmmen i butiken.

Med lösningen från Visma Retail kan ett och samma kas-
sasystem, med mjukvara och hårdvara, användas på flera 
sätt:

• Självbetjäningskassa för kunder. Kunden skannar 
produkterna själv och betalar, eller bara checkar ut 
och betalar om kunden redan självskannat under                 
butiksvarvet.

• Bemannad kassa av butikspersonal. Som en traditinell 
utgångskassa med butiksanställd.

• Mobil kassa för butikspersonal att använda inne i 
butik. För ökad service och kundbemötande, och därmed 
möjligheter till merförsäljning och avslut inne i butiken.



Mer om vår mjukvara
Vismas POS applikation arbetar lokalt. Den kom-
municerar med en central kassaservermiljö (POS 
Server) för import och export av data och kvittofil-
er. All konfiguration av kassorna (periferienheter, 
kvittotext och butiksinställningar) sker centralt 
på butiksserver. Kassan är anpassad till att även 
användas tillsammans med touchskärmar och 
fungerar idag med de flesta förekommande 
periferienheter.

POS Server är en lösning för butiksdata som inne-
håller kompletta funktioner för att effektivt driva 
butiker och kedjor. I POS Servern finns en mängd 
olika moduler att välja emellan med funktionalitet 
beroende på behov. Lösningen är integrerad mot 
ett antal av Visma’s egna ERP system såsom 
Visma Business, Visma Admin eller Retail Suite, 
men kan även integreras med kundens befintligt 
ERP system. 

Visma har ett flexibelt sätt att jobba med inte-
grationer. Färdiga och öppna gränssnitt gör det 
enkelt att hämta upp information från externa 
system. Integrationer finns exempelvis färdigt för 
kontanthanteringssystem, mobilbetalning, interak-
tiv kunddisplay (kundvänd touchskärm som visar 
kvitto, budskap eller reklam), rabattmodul (samma 
pris för kunden oavsett kanal).

Vår lösning hanterar krav från dagligvaruhandeln, 
fackhandeln liksom apotekshandeln.

Låt modern teknologi hjälpa till att öka kundupplevelsen, servicen och 
försäljningen 
Nu går det att använda en och samma kassalösning genom hela butiken, och 

samtidigt ha möjligheten och flexibiliteten att skifta den efter behov.  Därmed kan 

en verksamhet ha samma kassa-enheter i sin butik, där man över dagen, under 

perioder eller timmar skiftar önskad kombination av antal bemannade kassor, 

självbetjäningskassor och mobila kassor, utefter kundbehov och kundtillströmn-

ing, liksom personaltäthet. 

Flexibiliteten ligger i mjukvaran, där POS applikationen växlas om till det läge 

som man önskar sätta den i - självbetjäningskassa, bemannad kassa eller mobil 

kassa. Applikationen skiftas utefter valt användningsläge. 

Samtidigt är hårdvaran för kassalösningen lika lätta att anpassa. Med mobila och 

trådlösa enheter, kräver utrustningen inte fast förankring i miljön som traditio-

nell fast utrustning behöver med exempelvis kabeldragning och möblemang. 

Hårdvaran i vår lösning går på det trådlösa nätverket vilket också gör den mobil 

och lätt att växla läge.

Detta medför möjligheten för butiken att:

• Anpassa kassor efter kundtillströmning
• Anpassa kassor efter bemanning och resurser
• Frigöra kassayta till säljyta, då utrustningen kräver mindre 

plats
• Investera i kassalösning som är billigare än traditionella 

fasta kassapunkter

Med vår hjälp kan aktörer inom detaljhandeln attrahera sina kunder till handelsplatsen, öka försäljningen genom förbättrad shoppingupplevelse och skapa lojala kunder. Detta genom 
smart användning av teknik som stödjer nödvändiga processer på alla nivåer. Vi erbjuder helhetslösningar inom butiksdata och kringtjänster. Som exempelvis kassaapplikationer, back-
officelösningar och centrala system för styrning av kedjeföretag  samt tjänster som projektledning, implementation, support  och IT-drift. Vi har försett detaljhandeln med butiksdatalös-
ningar i 30 års tid. Med bred erfarenhet av branschen och djup teknikkunskap har vi utvecklat lösningar som passar dagligvaruhandeln, apotek och fackhandeln.
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Möjliggör perfekt kombination
Visma öppnar upp tänket för en mer flexibel syn på handelns kassapunkter. Vi säger inte att alla kassor ska bli mobila, eller 
att alla kassor ska bygga på självbetjäning. Istället öppnar vi upp för en kassa-infrastruktur som enkelt möjliggör en kombi-
nation av bemannade kassor, mobila kassor och självbetjäningskassor. En kombination som butiken styr perfekt anpassat för 
stunden och efter rådande behov.
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