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INTELLY ONLINE POINT OF SALES WERKING
1. Degene waar het allemaal om draait, een tevreden klant. Een transactie met deze klant moet
snel, efficiënt en begeleid gebeuren. Wij hebben met oogpunt op uw relatie met de klant dit
kassapakket ontwikkeld, waardoor uw efficiëntie en klantvriendelijkheid al grotendeels gewaarborgd
wordt.
2. Een klant stelt vragen betreft goederen, uitzonderingen, en geeft klantgegevens op bij uw
medewerkers.
3. Het zou natuurlijk mooi zijn als alle medewerkers dezelfde kennis hebben over uw bedrijf als de
bedrijfsleider zelf. In de praktijk is dit helaas zeldzaam, daarom begeleiden wij uw medewerkers
optimaal door middel van product trajecten en afschermen van niet gewenste functionaliteiten.
4. Iedere medewerker heeft zijn specialiteiten, wijken en rechten binnen de kassa. Dit kan makkelijk
en snel worden geaccordeerd door middel van wachtwoorden, magneetsleutels of pasjes.
5. Na het inloggen heeft de medewerker recht tot toegang van (een deel) van de kassa. Deze staat
weer in verbinding met verschillende input en output apparatuur. Door middel van een touch screen
kassa zijn al uw producten in een handomdraai in te voeren.
6. De invoer van de kassa gaat vervolgens via beveiligde modem naar ons Intelly Datacenter.
7. In het Intelly Datacenter worden de gegevens opgeslagen en wordt de invoer naar wens meteen
gemuteerd in uw boekhouding, voorraad en CRM. Ons Datacenter is voorzien van de gebruikelijke
inbraak, brand, elektriciteit onderbreking en schade preventie middelen waardoor uw gegevens
veilig bij ons liggen.
8. Vervolgens kunnen de gerechtigden de administratie bijwerken via een beveiligde https, een
beveiligde/gecertificeerde internet verbinding. Deze beveiliging is van het zwaarste type in zijn soort
“extra validated”.
9. De gerechtigden kunnen vervolgens thuis, op het werk of overal waar een internet verbinding is,
een volledig up-to-date overzicht bekijken van hun huidige status in de winkel. Daarbij kunnen de
leidinggevenden bijsturen, of controle uit oefenen op de situatie.
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