Sharp Wellness

Sharp utvikler både maskin- og programvare /This is Why
du trygt kan stole på at det fungerer.
Med Wellness, kan du enkelt administrere regnskap for
innleide kontraktører som frisører eller lignende,
systemet kan håndtere opptil fem selskaper på en
terminal. Det gir store tidsbesparelser da det
effektiviserer all administrasjon.
Bookingskalenderen gjør at alle kan booke inn
hverandres kunder. Systemet sender dessuten ut SMS
eller
e-post til kunden dagen før, både som en påminnelse og
en velkomsthilsen.
Systemet gjør det mulig å få en oversikt som forenkler
planlegging, innkjøp og se hvilke produkter/tjenester

Mer tid til overs
Systemet sparer våre kunder mange og lange timer med
økonomisk administrasjon, i stedet for å bla i
kvitteringer og lage rapporter, får de mer tid til andre
ting. Som f.eks. å utvikle virksomheten og få mer
fornøyde kunder.
Hva ville du gjøre hvis du hadde mer tid?

Sharp Electronics

Et PC-basert kassasystem har store fordeler mot et
tradisjonelt kassaregister. Fordelene med et slikt system
er at du på en enkel måte får salgsrapporter, statistikk,
og du kan enkelt importere dem til ulike
regnskapssystem, se liste under ”Øvrige integrasjoner”.
På denne måten sparer du enormt mye tid.
Med Sharp Wellness, kan du tilpasse utseendet på
kassen etter din egen smak.

Sharp har 55 000 ansatte i 24 land til din tjeneste og
ikke mindre enn 8 000 spisskompetente medarbeidere
som arbeider fokusert med forskning og utvikling av
fremtidens smarte løsninger for å møte morgendagens
utfordringer.
Sharp er verdensledende innen flere
elektronikksegmenter, inkludert bl.a. LCD og solceller.
I 1912 Japan Sharp startet med en penn som aldri ble
sløv, Ever Sharp. Nå fortsetter vi vår innovative reise
etter 100 år med radikal kreativitet.

Funksjoner

Integrasjoner

Sharp Wellness

Integrerte betalingsløsninger

Bookingskalendere, med 4 stk uavhengige kalendere, f.eks frisør,
massasje, soling, spa med uendelig antall brukere i hver kalender

Nets
Point
Samport

Bookingskalender med daglig, ukentlig eller månedlig visning
Online booking
Reservasjonsbekreftelse, påminnelse via SMS / e-post
Flytt en reservasjon, bekreftelse via SMS / e-post

Øvrige integrasjoner
Regnskapssystem :

Visma Business
Visma Global
Mamut
Unimicro
(SIE-ﬁl til system som aksepterer det)

Personallister i henhold til skattereglene

Forsikring:

Falck

Bemanningsplanlegging, lage arbeidsplan og distribuere vakter

Kontanthåndtering:

Cashguard
Axlon

Prismerking:

Pricer (elektroniske hyllekantetiketter)

Web Shop :

Sharp Web Shop

Generelt API:

Mulighet å lage egen kobling mot valgfritt system via generelt datagrensesnitt

Flere selskaper i samme kassaterminal. Unikt! Med vår løsning
holdeshvert selskap adskilt i henhold til skattereglene
Flere selskaper i samme bankterminal
Stempelur inn/ut

Arbeidstidsrapporter og grunnlaget for lønnsberegning
Tillatelser per bruker
Lag raskt hurtigtaster for effektiv drift

Andre funktioner
Programmerbare hurtigtaster
Fakturering
Kundereskonto
Lager
Leverandørbestillninger
Søk kunde via Eniro
SMS eller e-post til kunde
Lojalitetskort / Gavekort
SMS-Gavekort

Web Ofﬁce - skybasert tjeneste
Statistikk i sanntid via nettsiden
Vedlikeholds register (f.eks. masse prisjusteringer)
Fellesfunksjoner som gavekort, lojalitets klubb etc.
Logistikkløsning

www.sharp.no
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