
FHD Kompass

FHD Kompass - modernt, lättanvänt
butiksdatasystem med streckkodsläsare och

integrerad kontokortshantering.
Komplettera med handterminal för trådlös

försäljning, direktprisändring, inventering och
beställning.



FHD Kompass sätter
kunden i centrum

FHD Kompass sätter kunden och
försäljningshanteringen i centrum.
Programmet hanterar såväl kontant-
som kreditförsäljning.

FHD  Kompass har rena och tydliga
bilder som underlättar personalens
arbete samt ger en snabb och säker
kassahantering.

Du riskerar inte
att investera fel
Du hyr programmet från oss til l en låg
kostnad så länge du önskar. Du behöver
inte investera dyrt i programlicenser.

En kostnadsfri demo-version kan hämtas
från www.fhdkompass.se

Vi använder standardutrustning, även
befintl ig, för att hålla dina kostnader
nere.

Försäljning mot kvitto, följesedel eller faktura

FHD Kompass använder den nya
EMV-standarden för kontokorts-
hanteringen. Butiken har då en
terminal där kunden själv registrerar
sitt kort til lsammans med sin pinkod.
Integrationen eliminerar risken med
att man knappar in fel belopp i
kortterminalen.

Inbyggd
kontokortsrutin

FHD Kompass

En påbörjad försäljning i FHD Kompass kan bli kvitto, följesedel el ler faktura.
Följesedlar samlas upp til l en samlingsfaktura. En påbörjad försäljning kan även
parkeras för att hämas fram vid ett senare til lfäl le.



FHD Kompass

Prisvärt och kostnadseffektivt
Systemet använder databas och
operativsystem med öppen källkod. Vi
kan erbjuda ett til lförl itl igt system utan
onödiga programlicenser. Du får en
komplett modern kassalösning från ca
31 000 kr exkl. moms. Då ingår dator,
bildskärm, kvittoskrivare,
streckkodsläsare, kassalåda,
kontrollenhet, A4-laserskrivare,
backupenhet, modem samt
grundinstal lation.

Programmet är skrivet i Java och är
plattformsoberoende. Vi använder
Linux, Microsoft Windows eller Macintosh
som operativsystem. Du kan ha en eller
flera kassa- och kontorsarbetsplatser
med valfritt operativsystem. Butiken hyr
programvaran FHD  Kompass av
Fackhandelsdata mot en avgift där
även programservice ingår.

Enkelt för personalen
Systemet är mycket lätt att lära sig.
Användarvänlig design gör systemet til l
ett snabbt och effektivt alternativ til l den
nuvarande kassalösningen.

Många specialfunktioner och tillbehör
Förutom de vanliga til lbehören som
streckkodsläsare, kvittoskrivare etc. har
FHD Kompass specialfunktioner som vikt
och prisvarukoder, tidningskoder, pant
och olika valutor.

Vi hjälper dig att komma igång!
Vi erbjuder dig hjälp och support vid
övergången från din nuvarande kassa. Vi
til lhandahåller utbildning för att du
snabbt och effektivt ska komma igång.
Vi erbjuder också automatisk
uppdatering av ett stort antal
leverantörers artikelregister.

Kassaavstämning med dagrapport
Alla transaktioner loggas och sparas i
databasen. I samband med dagsavslut
sker kassaavstämning och utskrift av
dagrapport och Z-rapport.

Fackhandelsdata
Fackhandelsdata har utvecklat och sålt
butiksdatasystem sedan 1 985. Vi är
etablerade inom ett antal olika
branscher och har ett stort antal system i
drift.

Piccolink -
Butikens fjärrkontroll

Många rutiner kan förutom via BackOffice
även skötas enkelt med handterminalen:

- Försäljning
- Prisändring
- Artikelbevakning
- Hyllplacering
- Rabattsättning
- Varugruppshantering
- Försäljningsorder
- Beställning
- Inleverans
- Etiketter
- Inventering



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

Jag är intresserad av FHD Kompass med standardpaket utan handdator

Jag är intresserad av FHD Kompass med standardpaket med handdator

Jag är intresserad av FHD Kompass med flera arbetsplatser

Standardpaket med
handdator

Dator HP
Bildskärm
Kassalåda
Kvittoskrivare
Streckkodsläsare
Laserskrivare A4
Supportmodem
Backupenhet
Kontrollenhet
Piccolink handenhet
Piccolink radioenhet
Extra serieport
Instal lationsdag i butik
Grundinstal lation operativsystem
och FHD  Kompass

Standardpaket

Dator HP
Bildskärm
Kassalåda
Kvittoskrivare
Streckkodsläsare
Laserskrivare A4
Supportmodem
Backupenhet
Kontrollenhet
Grundinstal lation operativsystem
och FHD  Kompass

Företag:________________________ Namn:____________________________

Adress:_________________________ Ort:_______________________________

Telefon:_________________________

Fackhandelsdata AB
Brahegatan 21

563 32 GRÄNNA
Telefon: 08-4475600

Fax: 08-447561 9
E-post: info@fhd.se

Hemsida: www.fhdkompass.se
GRÄNNA, KNIVSTA, VÄNERSBORG, MALMÖ, FALUN, TVING




