
Nibevej 167  .  Øster Hornum
9530 Støvring

Tlf: 28 78 59 99
bjaa@2bdesign.dk  .  www.2bdesign.dk

- Vi laver også hjemmesider -

Admind® Retail

Admind® Retail
Avanceret kasseapparat

Udvidet lagerstyring

Kontohåndtering og
kundepleje

Statistik

Fuldt integreret 
regnskabsprogram

Webshop som ekstramodul

Admind® Retail er en del af Admind®-familien, 
der desuden består af Admind® Hair, Admind® 
Office og Admind® Café og som tæller mere end 
500 løsninger i Danmark, Færøerne og Grønland. 
Produktert er udviklet til detailbranchen med fokus 
på modebranchen. Se mere på www.admind.dk

Priseksempel:
Computer med skærm
Kasseskuffe
Bonprinter (med 15 ruller)
Labelprinter (med 10.000 labels)
Stregkodescanner
Kabler og div.
Opsætning og træning af personale

KUN 17.562,- 
(Ex. moms)

Dankortterminal

4.900,-
(Ex. moms)

On-Line programlicens inkl. opdatering og 
hotline.                               Pr. måned:    395,-

Når du vil
noget mere...

Admind Retail, 
fra ekspedition til 

automatisk bogføring



Et kasseapparat er 
ikke længere bare en 
sammentællingsmaskine 
med møntopbevaring.
Den moderne kasse formindsker fejl og svind, 
holder styr på lageret, kender dine kunder og 
kan selv bogføre kassebonen.

Det frigiver resspurcer til kundepleje, produktud-
vikling og forbedringer.

Avanceret kasseapparat
Udover den simple kassefunktion, som du kend-
er fra et almindeligt kasseapparat, kan Admind® 
Retails kassefunktion vise dig alle dine kasseind-
slag, minut for minut.

Du kan genudskrive boner, holde styr på solgte 
gavekort og tilgodebeviser, og se, hvad der er 
omsat for i løbet af dagen – eller alle de andre 
dage for den sags skyld.

Muligheden for at køre Admind® Retail med 
en touchskærm, samt en stregkodescanner 
tilsluttet, vil øge hastigheden på ekspeditionerne 
væsentligt, og være med til at mindske risikoen 
for fejlindtastninger.

Udvidet lagerstyring
Du kan bestille, modtage og optælle dine varer 
direkte fra Admind® Retail.

Ved hjælp af avanceret gruppering af dine varer kan 
du holde styr på varesortimentet generelt, men også 
på varianter af dine varer, såsom farver og størrelser.

Og du kan holde styr på forskellige lokationer, hvis 
du har flere salgssteder.

En Datacollector kan tiløbes, eller lejes for at lette op-
tællingen.

Status har aldrig været nemmere.

Kontohåndtering og kundepleje
Programmet kan også håndtere et avanceret 
kundekartotek, hvor du – udover adresse og lignen-
de – for hver enkelt kunde kan definere rabataftaler, 
se kontooversigt, udeståender, antal besøg m.m

Det er også via kundekartoteket du har mulighed for 
at pleje dine kunder ved at sende mail eller SMS til 
dem.

Statistik
Programmet er udstyret med de mest anvendelige 
statistikker, der kan trækkes direkte fra programskær-
men.

Du vil kunne følge med i omsætning generelt, men 
også pr. ansat og pr. leverandør. 

Du vil bl.a. kunne se kundefordeling og ”Top 100” af 
varesalget.

En afslappet stemning 
er baseret på tillid 

- også til dit EDB system

Fuldt integreret 
regnskabsprogram
Admind® Retail er fuldt ud integreret med regn-
skabsprogrammet Admind® Office.

Det betyder, at når du tæller din kasse op og luk-
ker butikken, overføres alle indtastninger direkte 
til regnskabsprogrammet på deres respektive 
konti, så f.eks. momsregnskabet herefter vil blive 
væsentligt lettere.

Fordi Admind® kører online, kan både du, din 
bogholder eller revisor være logget på og se de 
samme oplysninger samtidigt, helt uafhængigt 
af hvor I sidder. Det kræver blot en internet-
forbindelse og de korrekte adgangsoplysninger.

Webshop som ekstra modul
Der er udviklet en integreret webshop som 
tilkøbsmulighed.

Det betyder, at alle data, ordrer og kunder er 
samlet under et, og derfor kun skal vedligehol-
des ét sted.

LIDT MERE AF DET HELE - FOR DET HALVE


