Overzichtelijk uw omzetten beheren
Voor de complete administratie van uw winkelbedrijf heeft Varenkamp &
Jansen Automatisering VJA Kassa 2.0 ontwikkeld. VJA Kassa 2.0 is een
backoffice pakket voor bedrijven die met traditionele kasregisters of met
een PC Kassa werken. Het pakket stelt u in staat om centraal uw
voorraad, artikelen en uw omzetgegevens te beheren. Daarnaast kunt u
met VJA Kassa 2.0 vanuit één plaats meerdere kasregisters in meerdere
filialen beheren. VJA Kassa 2.0 is een volledig geïntegreerd pakket, dit
betekent dat u al uw bedrijfsactiviteiten vanuit één omgeving kunt
beheren. Grote voordelen van deze integratie zijn een uniforme werkwijze
en een uniforme presentatie voor alle modules binnen het pakket.

Een pakket op maat
VJA Kassa 2.0 kent een zeer compleet
basispakket, waarbinnen de
belangrijkste functionaliteit voor het
managen van uw winkelbedrijf is
samengebracht. Het basispakket bevat
de complete functionaliteit voor het
aansturen van één of meer
kasregisters, het beheren van artikelen
en het raadplegen van
omzetgegevens. Het basispakket kan,
door middel van losse modules, naar
eigen inzicht worden uitgebreid, zodat
VJA Kassa 2.0 nog beter bij uw
organisatie aansluit. Alle modules zijn
volledig binnen het pakket
geïntegreerd zodat u vanuit één
omgeving al uw bedrijfstaken kunt
uitvoeren.

Rapportage
VJA Kassa 2.0 biedt zeer uitgebreide
mogelijkheden voor rapportage. Het
pakket wordt standaard geleverd met
een grote hoeveelheid voor
gedefinieerde rapporten om
bijvoorbeeld uw omzetstatistieken af te
drukken. De rapportontwerper geeft u
bovendien de mogelijkheid om deze
rapporten aan te passen aan uw eigen
huisstijl, of om nieuwe rapporten te
definiëren.

Etiketten & schaplabels
Met VJA Kassa 2.0 maakt u
moeiteloos prijskaartjes, barcode
etiketten en schaplabels aan. De
etiketten en schaplabels kunnen
eenvoudig aan uw wensen worden
aangepast. Bovendien ondersteunt
VJA Kassa 2.0 meerdere etiket layouts, zodat u eenmalig per artikel kunt
aangeven op welk formaat etiket deze
moet worden afgedrukt. Op de
etiketten kunt u alle informatie van een
artikel afdrukken zoals: prijs per liter of
kilo, barcode met bestelnummer
leverancier, barcode met EAN
artikelnummer, euro prijs en veel meer.

Internet
Het publiceren van artikelen en
aanbiedingen op het internet of op een
intranet is met VJA Kassa 2.0 wel héél
eenvoudig geworden. Vanuit het
pakket kunt u de volledige inhoud van
u website beheren. Eén druk op de
publicatieknop en alle door u
geselecteerde artikelen worden op uw
website gepubliceerd, waarna u de
bestellingen van uw digitale klanten
elektronisch kunt ontvangen. Dit alles
zonder dat u een dure database server
moet huren of kopen!

Een veilige omgeving
De bescherming van bedrijfs-gegevens
Voorraad onder controle
is voor iedere organisatie van wezenlijk
VJA Kassa 2.0 helpt u uw voorraad
belang. VJA Kassa 2.0 biedt een
onder controle te houden. De
optimale bescherming tegen verlies
uitgekiende besteladviezen helpen u bij van gegevens zelfs bij onverwacht
het zo laag mogelijk houden van uw
uitvallen van uw computer. Daarnaast
incourante voorraad, zonder dat u nee voorkomt het uitgebreide
aan uw klanten moet verkopen.
gebruikersbeheer dat derden
Tijdens het bestelproces heeft u altijd oneigenlijk gebruik kunnen maken van
alle relevante informatie beschikbaar, uw bedrijfsgegevens. U kunt de
zodat u zonodig de bestelling kunt
rechten van gebruikers van het pakket
aanpassen.
tot in het detail configureren zodat
ongewenste activiteiten tot een
minimum kunnen worden beperkt.
Leveranciers
De artikel bestanden van uw
leverancier kunnen direct binnen VJA
Kassa 2.0 worden ingelezen. Voor een
aantal leveranciers zijn ook conversies
voor het ontvangen van elektronische
pakbonnen en het zenden van
elektronische orders beschikbaar.
(EDI-fact)

Klanten loyaliteit
Basis functionaliteit:
Doormiddel van een klantenkaart kunt
 Omzet rapportage: dag, week,
u uw vaste klanten belonen met
maand, jaar, periode
spaarpunten of spaarbedragen. Het
 Artikelen beheren, koppelen
koopgedrag van uw klanten wordt
en samenstellen.
binnen VJA Kassa 2.0 feilloos
 Reclamefolders onderhouden
geregistreerd waarna u doormiddel van
 Kassa beheer en configuratie
een mailing uw klanten direct kunt
 Crediteuren beheren en
benaderen.
onderhouden
 Personeel & agenda
 Export database gegevens
 Rapport ontwerper
Uitbreidingen:
 Voorraadbeheer en
besteladvies

Order, offerte en facturen
Behalve voor spaarakties kunt u de
 Internet module
klantenpas ook gebruiken voor
 Klanten loyaliteit systeem met
kortingen per produkt of produkt-groep.
o.a. klantenpassen, klantenDeze kortingen kunt u gebruiken voor
historie en mailings
bedrijven die op rekening kopen of
 Financiële module met o.a.
voor personeels-korting Een
debiteuren, crediteuren en
combinatie van kortingen en sparen is
grootboekrekeningen
ook mogelijk.
 Importeren database
Offertes, orders en facturen
gegevens
Voor klanten die op rekening kopen of
 Leverancier conversies
die goederen bestellen kunt u verkoop
 Filiaal verkeer
orders en verkoop facturen aanmaken.
Offertes kunnen doorgeboekt naar een Systeem eisen:
order of factuur. Bestellingen worden
 Minimaal pentium II
direct binnen het voorraadbeheer en
 Minimaal 16.000 kleuren
de bestelbonnen meegenomen.
 Minimaal 128 MB geheugen
 Minimaal 2 GB harde schijf
Kassa koppelingen
 Windows 98SE / 2000 / XP
Met VJA Kassa 2.0 kunt u onder meer
 pcAnywhere Host 10.5
uw kasregisters beheren over
meerdere filialen en diverse kassa
Branches:
verkoop statistieken raadplegen.
 Drogisterij/parfumerie
Bovendien is het mogelijk centraal alle
instellingen van de kasregisters te
 Supermarkten
configureren. Het aansturen van een
 Kledingwinkels
kassa is te vergelijken met het
 Schoenenzaken
aansturen van een printer onder
 Sigarenwinkels
Windows. U kunt verschillende types
 Boekhandels
kasregisters aansturen zonder dat u
 Kantoorboekhandels
een nieuw software pakket moet
 Slijterijen
aanschaffen. Naast een koppeling met
 Lectuurshops
VJA POS 2.0 onze eigen PC Kassa
 Retail overige…
zijn er op dit moment koppelingen met
de kasregisters van Casio, Uniwell,
Kasregisters:
Sarema, NEC en Fasy.
 Casio
 Uniwell
 Sarema XT
 NEC Ninja/Samurai
 Fasy Miko
 Samsung Sensei
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VJA POS 2.0
Met VJA POS 2.0 heeft u een real-time
kassaprogramma ter beschikking
waarin de standaard afreken
functionaliteit van een traditionele
kassa kan worden gecombineerd met
uw overige balie functies. De opzet van
VJA POS 2.0 is flexibel en kan
daardoor op maat aan uw organisatie
worden aangepast.

Verkopen vanuit één scherm
Vanuit het verkoop registratiescherm
kunt u direct bijvoorbeeld facturen en
orders aanmaken. Het is mogelijk
teksten aan een artikel te koppelen
voor bijvoorbeeld de garantie of de
gebruiksaanwijzing.
VJA POS functionaliteit:
 Registratie m.b.v. scanning
 Keuze touch of toetsenbord
 BTW uitgesplitst op de bon
 Kortingen bedrag / percentage
 Retour scannen artikelen / bon
 Onbeperkt aantal betaalwijzes
 Onbeperkt aantal groepen
 Artikelen koppelen aan
statiegeld
 Mixed & match
 Meerdere caissières per kassa
 Bon in wacht plaatsen
 Bon overnemen op andere
kassa
 Klantenkaarten met sparen
 Klantenkaarten met kortingen
 Kassa opmaak op de kassa
 Op rekening kopen
 Pof klanten
 Objecten serienummer /
garantie
 Reparatie / werkbonnen
 Taken / agenda op kassa
 Afdrukken bon en factuur /
nota
 Prikklok functie personeel

Bel ons voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte!
0113–211318
of bezoek onze website
www.vja.nl

