
System 900 Fackhandel

System 900 Fackhandel - Ett effektivt,
lättanvänt butiksdatasystem med
streckkodsläsare och inbyggd

kontokortshantering. Komplettera med
handterminal för trådlös försäl jning,

inventering och bestäl lning.



System 900 sätter
kunden i centrum
System 900 Fackhandel sätter din kund
och din försäl jningshantering i
centrum. Den säl jande personalens
arbete underlättas.

System 900 Fackhandel har rena och
tydl iga bi lder som ti l lsammans med
streckkodsläsningen ger en snabb
kassahantering.

Du riskerar inte att
investera fel

Inventerings-, bestäl lnings- och etikettlösningar
När du inventerar med System 900 Fackhandel ti l lsammans med handterminalen Piccol ink
(butikens fjärrkontrol l ) skapas snabbt ett aktuel lt lagervärde. Handterminalerna används
också ti l l bestäl lning, prisfråga, prisändring, EAN-kodskoppl ing och hyl lkantsetiketter.
Bestäl lningsfunktionen kan kombineras med EDI för att elektroniskt skicka bestäl lningar ti l l
leverantör. Svefaktura används för elektronisk transport av fakturor.

Fackhandelsdata är en stabi l svensk
leverantör som etablerades redan
1985, Du hyr programmet av oss, i
hyran ingår även ett supportavtal som
ger dig ti l lgång ti l l vår kunniga
supportpersonal . Programmet
innehål ler många programmoduler
som förenklar och rational iserar
butiksarbetet. Vår garanti är att du
under det första året kan avsluta
programserviceavtalet inför varje
kvartalsdebitering, vi vet förstås att du
kommer att vara nöjd och fortsätta ditt
engagemang.
Vi använder al ltid standardutrustning
för att hål la hårdvarukostnaderna nere.

System 900 Fackhandel har en
integration med EMV-standarden för
kontokortshantering. Butiken har då
enbart en kund-ti l lvänd
pinkodsterminal där kunden själv
använder sitt chip-kontokort med
pinkod.

Inbyggd kontokortsrutin

System 900 Fackhandel



System 900 Fackhandel

Piccol ink - butikens
fjärrkontrol l
Med handterminalen kan du
på ett enkelt sätt sköta:
- Bestäl lning
- Inventering
- Etiketter
- Prisfråga
- Prisuppdatering
- EAN-kodsuppdatering
- Lagerplatysuppdatering

Prisvärt och kostnadseffektivt
Systemet använder operativsystem med
öppen käl lkod, Linux. Al l hårdvara vi
använder är standardutrusning, ett
medvetet val för att hål la kostnaderna nere.
Terminaler/tunna kl ienter kan vara al lt i från
hårddisklösa terminaler ti l l Windows- el ler
Linux-datorer.
Du får en effektiv och komplett hårdvara
med grundinstal lation från ca 49 000 kr
exkl . moms. Då ingår dator, bi ldskärm,
kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassalåda,
A4-laserskrivare, kontrol lenhet,
grundinstal lation samt en extra
instal lationsdag i butik (resa ti l lkommer)
Vi erbjuder också leasing av utrustningen,
att leasa 49 000kr i 36mån kostar ca
1550kr/månad.

Du kan ha en el ler flera kassa- och
kontorsarbetsplatser med valfritt
operativsystem. Programvaran System 900
Fackhandel hyr butiken av Fackhandelsdata.

Enkelt för personalen
Systemet är mycket lätt att lära sig.
Användarvänl iga menystrukturer gör
systemet ti l l ett snabbt och effektivt
alternativ ti l l den nuvarande
affärs/kassalösningen.

Kassavstämninng med dagrapport
Al la transaktionern loggas och sparas i
databasen. I samband med dagsavslut sker
kassaavstämning och utskrift av dagrapport
och Z-rapport.

Många tillbehör
Förutom de vanl iga ti l lbehören som
streckkodsläsare, kvittoskrivare etc kan
kontokortsterminaler från flera leverantörer
integreras ti l l systemet, det bl ir då ingen
ski l lnad mel lan kassainknappat och
kortterminal-belopp.
System 900 Fackhandel hanterar även
specialfunktioner som vikt och prisvarukoder
tidningskoder, pant och ol ika valutor.

Vi hjälper dig att komma igång!
Vi erbjuder dig hjälp och support vid
övergången från ditt nuvarande system.
Vi ti l lhandahål ler utbi ldning för att du snabbt
ska komma igång. Vi erbjuder också
automatisk uppdatering av ett stort antal
artikelregister.

Ett system att växa tryggt med
System 900 Fackhandel ger ditt företag kraft
att växa vidare i en trygg mil jö.

Fackhandelsdata
Fackhandelsdata har utvecklat och sålt
butiksdatasystem sedan 1985. Vi är etablerade
inom ett antal ol ika branscher och har ett stort
antal system i drift.



Kontakta oss för en givande diskussion
Besök även vår hemsida www.fhd.se

Standardpaket hårdvara och installation

Dator HP, Bi ldskärm, Kassalåda, Kvittoskrivare, Streckkodsläsare, Laserskrivare A4,
Support-router, Backupfunktion, Kontrol lenhet, Grundinstal lation operativsystem och

System 900 Fackhandel samt två instal lationsdagar i butik.

Al lt detta kostar från ca 49 000kr *.

Köp till

Piccol ink handterminal med basenhet *Resa, traktamente och logi ti l lkommer

Företag:________________________ Namn:____________________________

Adress:_________________________ Ort:_______________________________

Telefon:_________________________

FACKHANDELSDATA
Tel : 08-4475600 www.fhd.se info@fhd.se
Huvudkontor Övriga kontor:

Brahegatan 21 Borlänge - Falun - Hofors - Knivsta
563 32 GRÄNNA Skövde - Vänersborg - Tving - Malmö

Snabbfakta

Utbyggbart och flexibelt

Bygg ut systemet i din takt.

Koppla externa databaser.

Anslut huvudkontorsystem.

Integrera ekonomisystem, mm.

Prisvärt och kostnadseffektivt

Systemet använder operativsystem med öppen

käl lkod, Linux. Al l hårdvara vi använder är

standardutrustning, ett medvetet val för att

hål la kostnaderna nere.

Programvaran System 900 Fackhandel hyr

butiken av Fackhandelsdata - i hyran ingår

förstås även support.

Effektiva trådlösa tillbehör

Med Piccol inken som butikens fjärrkontrol l bl ir

det enkelt att utföra bl a Inventering,

Bestäl lnigar, hyl lkantsetiketter mm. På samma

basenhet kan man koppla flera Piccol ink.

Enkelt men ändå avancerat

Logiskt och enkelt för personalen
Systemet är uppbyggt kring ett
menysystem som är mycket lätt att lära sig
och som al la genast förstår.

Innehåller det en butik behöver

Systemet innehäl ler al la grundfunktioner din

butik behöver. Utan ti l lägg, koppl ingar el ler

extraprogram. Exempel på vad som ingår:

- Föräl jning kontant och kredit

- Kundorder, även med offertfunktion

- Fakturering och Kundreskontra

- Etiketter och skyltar

- Specialpriser och kampanjer

- Import och export av data via Excel

- Avancerat stöd för inköp och lagerstyrning

- mm




