900 UNIC
Snabbt
Effektivt
Vänligt
Säkert
Tryggt
Flexibelt
Godkänt

Web 900
Web900 är ett tillägg till System 900 som startas via web-läsaren på i princip valfri
plattform. Antingen på plats i butik eller som uppkopplad distansarbetsplats. Web900
fungerar i både iPhone och Android-telefoner. Web900 visar i realtid aktuell försäljning
samt hur försäljningen utvecklas i jämförelse med samma tidsperiod föregående år.
Funktioner
• Statistik
• Lager
• Kunder
• Försäljning
• Underhåll
• Specialpriser
• Ekonomi

Funktioner
Snabbt
Snabb kassahantering. Snabbt driftsättande. Vårt tydliga gränssnitt ger snabbare utbildning
och lägre startkostnader.
Effektivt
System och verktyg utnyttjas på ett effektivt sätt som är helt unikt bland dagens
butiksdatasystem.
Vänligt
Genom sina omfattande kassa- och kundfunktioner får kunden bästa betjäning och högt
förtroende för butiken.
Säkert
Linuxbaserad server ger högre datasäkerhet och avbrottsfri drift med minskad risk för
datavirus.
Tryggt
Löpande utveckling och utbildning i kombination med Fackhandelsdatas långa erfarenhet
gör systemet tryggt att använda och att äga.
Flexibelt
Genom sin flexibla konstruktion, passar det i de flesta branscher.
Certifierad
Certifierad vågkoppling.

Androlink 900
Till 900 UNIC kan du koppla en AndroLink handdator för att få bättre koll på
lagerstyrning och smidigt hantera inventering, beställning och inleveranser.
Funktioner
• Inventering
• Prisfråga
• Etiketter
• Beställning
• Direktinleverans

Den är funktionsrik, har ett attraktivt pris samt är mycket enkel att använda.

Androlink 900

Hemskärm

Prisfråga

Etiketter

Verktyg

900 Unic
System 900 UNIC har en snabb och effektiv kassahantering. Vårt systems
grafiska gränssnitt med tydliga och rena bilder hjälper personalen och sätter kunden i
fokus.
När du inventerar tillsammans med AndroLink 900 som är butikens fjärrkontroll,
skapas snabbt ett aktuellt lagersaldo. AndroLinken används till Inventering,
Prisfråga, Etiketter och Beställning. Systemet har en inbyggd mailfunktion för
exempelvis fakturor. Med 900 UNIC kan du kombinera flera olika rabatter och kampanjer.
Kombirabbatter som “Köp 3 betala för 2” eller “Köp x antal betala y kr” och mycket mycket mer
finns att tillgå. UNIC hanterar även pant, pris- och viktkoder, tidningskoder och har certifierad
vågkoppling.
UNIC har olika kassalösningar för olika branscher, läs mer om de olika front ends som
programmet har längst bak i broschyren.
Genom att du hyr programmen av oss så behöver du inte investera stort i dyra
programmoduler.
I vår hyra ingår förutom generella programuppdateringar, även ett supportavtal som ger dig
tillgång till vår kunniga supportpersonal under kontorstid. Vi har många olika programmoduler
som tillsammans förenklar och rationaliserar butiksarbetet. Som maskinvara så använder
vi standardutrustning för att hålla nere hårdvarukostnaderna. 900 UNIC använder EMVstandard för kontokortshantering. Butiken har en kundtillvänd pinkodsterminal, med integrerad
korthantering. Vårt system stöder betalmetoder som Applepay, Googlepay, Swish-handel,
E-betalning, Presentkort, Kundbonus, Klarna-butik, Betalkort, Faktura och Kontant.
Du investerar och vi levererar.

Androlink

Pris- och artikeldatabas
Genom vår egen Pris- och Artikeldatabas kan vi förmedla prisoch artikelregister från ett stort antal leverantörer. Priser som
både kan vara leverantörens föreslagna eller som kan kalkyleras
om. Avtal för detta tecknas separat.

Extra tjänster
Till systemet kan du koppla följande funktioner för att förenkla för kunden vid besök hos
dig samt för dig som ägare att ha fokus på butiken och dina kunder.
• Kivra - digital brevlåda. Med Kivra kan medlemskunder få kvittot direkt till sin digitala
brevlåda. Inget papperskvitto sparar på vår miljö.
• Swish - smart och underlättande att ha Swish betalningarna integrerade i kassan.
Butiken tecknar avtal för Swish Handel.
• Klarna - anslut företaget till Klarna och gör det möjligt för dina kunder att betala direkt,
betala senare eller dela upp betalningen. I butiksystemet väljer man betalning ”Klarna”.
• SMS-tjänst - skicka SMS direkt från System 900 att beställda varor finns att hämta.
• Elektroniska presentkort - till System 900 finns vår presentkortsserver med modul
för att hantera elektroniska presentkort. Beställ din nummerserie av presentkort med
företagets logo. Presentkortets QR-kod läses av vid betalningen i kassan.
• Prisfrågeterminal - låt kunden själv ta reda på priset genom att läsa streckkoden.

Support
Hur går supporten till?
Alternativ 1
Vi kan via VNC (fjärrstyrning) gå direkt in i din kassa och lösa problemet den vägen.
OBS! Funkar inte för din kontorsdator. Då använder vi TeamViewer
Alternativ 2
Genom att använda oss av tjänsten TeamViewer
1. På våran hemsida hittar du en länk till TeamViewer som du klickar på.
fhd.se/support
2. Ladda ner TeamViewer
3. Släpp in oss så hjälper vi dig.
Med TeamViewer får vi tillgång att kontrollera din kassa och på den vägen lösa problemet.
TeamViewer är ett registrerat varumärke som ägs av TeamViewer.

Teamviwer

SupportAVTAL
Standard
Ingår i hyran av systemet, inga extra avgifter tillkommer.
I detta får du generella programuppdateringar samt
telefonsupport under våra kontorstider 9-17.
Utökat
Ingår inte hyran av systemet, extra avgifter tillkommer.
I detta får du även telefonsupport under kvällar och
helger.

Kontakt:
08- 447 56 00
info@fhd.se

Andreas Lindvall
Head of support

Front ends
Wincash
Med Wincash kan du välja mellan pekskärm eller
kassatangentbord (Tipro) eller båda. Denna kassalösning
är riktad till butiker med rullbandskassa, men fungerar
lika bra i en kiosk.

→ Kassaupsättning

Kassa-och betalsidan →

Winform
Winform fungerar med vanligt tangentbord och mus
eller pekskärm. Här finns stöd för weborderhantering
med bl.a SMS-avisering när kunden kan hämta sin vara.
Denna kassalösning fungerar bra i glas & porslinshandel,
i leksaksbutiken eller liknande.

→ Kassaupsättning

Kassasidan →

→ Betalssidan

Kontakt
info@fhd.se
08- 447 56 00
fackhandelsdata.se
fackhandelsdata.se

Beställ här

fackhandelsdata.se

