Gardeco Mediabutik
- Enkel hantering av kunden i
kassan
- Windowsbaserat
- Streckkod/iSBN
- Modern databas med ODBC

- Koppling till bokdatabaser med mera
- Kör ﬂera rutiner samtidigt
- Kassaavstämning på skärmen
- SMS och e-post för kundbeställningar

Datormiljö PC
Gardeco Mediabutik kan både köras separat
på lokal nivå och via fjärrserver med datakommunikation. Butiken kan ha önskat antal arbetsplatser och kassalådor där varje kassalåda
redovisas separat. Upp till tre arbetsstationer
kan hanteras utan att en separat server behövs.
Programvaran Windows 7 eller 8 Professional
krävs för alla datorer. All beﬁntlig kassautrustning kan användas. Vi kan även konvertera din
gamla databas.

också var i lagret den ligger. Om butiken tar
hem varor som normalt inte ﬁnns i sortimentet,
läggs artikeln automatiskt upp från produktregistret, tillsammans med inköpspris och
försäljningspris. Vid kundbeställning hanterar
systemet förskottsbetalning. Kunder som lagt
beställningar blir aviserade automatiskt via
SMS eller e-post när varan anlänt till butiken.

Flera olika typer av skrivare kan användas
beroende på vilket utskriftsval du gör. Kvittoskrivaren kan även användas vid korthantering tillsammans med pinkodsterminalen. Integrerad korthantering minskar tiden för köp ner
till fem sekunder. Det går dessutom att göra
kontantuttag. Etikettskrivare för utskrift av
prisetiketter med streckkoder är också möjligt.
Det ﬁnns också Rapportskrivare för beslutsunderlag och statistik, samt handhållen eller fastmonterad streckkodsläsare. Den integrerade
betalkortsfunktionen är färdig för smartcard
(EMV).
Du kan arbeta med ﬂera rutiner parallellt på din
PC. Om du gör en inleverans byter du bara bild
och expedierar en kund, därefter kan du återgå
till din inleverans.
Hantering av kunden
I butiken kan ﬂera typer av varor hanteras, med
eller utan streckkod. ISBN, eget artikelnummer
eller leverantörens artikelnummer kan också
användas. När varan visas på skärmen ser du

Kassahantering
Kassaavstämningen görs direkt på skärmen
där du anger antalet av varje valör. Eventuell
differens visas direkt och kan godkännas av
användaren. Total kassadifferens lagras. Insättning och uttag av kontanter samt inköp mot
kvitto kan registreras innan kassaavstämningen. Du bestämmer således själv beloppet som
ska sättas in på banken. Vill du kontrollera en
tidigare försäljning kan du söka på olika sätt,
samt titta i betalningshistoriken vilka varor
som har sålts.
Inköp
Inköp av varor kan ske automatiskt med ett
förslag som kan ändras efter önskemål. Här kan
leverantören med lägsta pris föreslås. Prognos
används för att föreslå inköp av varor som ökat
i försäljningen, men ännu inte tagit slut. Detta
kombineras med en bevakning av topplistor.
När nya böcker kommer upp till bevakad plats,
ﬁnns de automatiskt med i inköpsförslaget.
Sändning av beställning görs omgående, efter
att användaren godkänt beställningen.
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Inleveranser
När du klickar på streckkoden vid inleverans,
visas ordernumret på skärmen. Här föreslås ett
utpris baserat på inköpspris och önskad marginal. En varning visas om du anger ett lägre
pris. Dock bestämmer du själv vilket försäljningspris som ska gälla och ser vilken marginal det ger. Här ﬁnns också möjlighet att koppla artikel till en ny eller pågående kampanj.
Du kan sätta returdatum och justera artikelns
genrekod med mera.
Automatiska uppdateringar
Varje natt hämtas automatiskt nya och ändrade titlar till produktregistret och nya topplistor, samt prisändringar hämtas också om det
ﬁnns några. Det ﬁnns koppling för hämtning av
leveransﬁler från leverantörer, vilket förenklar
inleveranserna då uppdatering sker i systemet
innan varorna kommit hem.
Inventering
Inventering kan ske genom att du klickar på
varans etikett och anger antalet. Det går även
att inventera med hjälp av en handdator eller
inventeringsﬁler skapade på annat sätt.
Redovisning
Till programmet hör också en redovisningsdel,
där samtliga transaktioner som utförs bokförs
automatiskt. Vill du ändå använda en annan
redovisningsmodul kan veriﬁkaten exporteras
till valfritt system via Sie-ﬁler. Detta exporteringssätt kan även användas vid konvertering
av gammal bokföring från andra system och
även vid övergång till vår redovisningsmodul.

Webbutik
Nu kan du koppla önskat antal artiklar mot vår
nya webbutik, genom att märka artiklar direkt
i din lokala databas. Då läggs artikeln automatiskt in på önskad plats på webben. Särskild
prislista ﬁnns om du vill ha ett annat pris än
det ordinarie. Bilder kopplade till artikel och
produktinformation kring denna följer också
med. När du registrerar ett slutdatum på artikeln tas den bort från webben detta datum.

