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VISIPOS wil ondernemers voorzien van een flexibel systeem waarmee 
zij hun kassa- en winkelautomatisering naar eigen inzicht kunnen 
samenstellen. 

VISIPOS moet ondersteunend zijn aan de manier waarop de ondernemer 
of organisatie zijn POS heeft ingericht en beheert. De kenmerken van 
VISIPOS op een rij:

Compleet pakket voor kassa- en winkelautomatisering
Afrekenen, financiële rapportages, logistiek beheer winkelvoorraad
Software, hardware, implementatie, training, helpdesk, serviceteam
Flexibel samen te stellen
Snel en gemakkelijk in gebruik
Uit te breiden tot meer dan 100 winkels met tientallen werkplekken
Voor detaillisten, telecomwinkels, horeca, zorginstellingen, installatiebedrijven, 
franchiseorganisaties, winkelketens en andere bedrijfstakken
 
Koppelingen met financiële en logistieke pakketten
VISIPOS is geschikt voor koppeling met verschillende ERP en boekhoud-
pakketten. Zo is VISIPOS het enige POS - afrekensysteem, dat volledig 
integreert met AccountView:
Direct verwerken van transactiegegevens vanuit VISIPOS in AccountView
Journaalposten boeken of direct aanleveren bij uw accountant
Automatische invoer van rekeningschema, stamgegevens en artikelprijslijsten
Koppeling  met de voorraadadministratie

Ook integreert VISIPOS met het Atrium pakket van Syntess, de marktleider 
voor ERP software in de installatiebranche:
Automatische invoer van artikel – en klanten stamgegevens, medewerkers 
en betaalwijzen
Direct verwerken van de kassatransactiegegevens voor zowel bestaande als 
anonieme contant klanten in Atrium
Afrekenen van bestaande openstaande posten aan de kassa
On-line gebruik van de Atrium prijsafspraken aan de kassa

Verder kunnen wij standaard journaalposten exporteren naar diverse andere 
(online) boekhoudpakketten. 
Voor meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Kenmerken van VISIPOS
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Complete systemen
voor kassa- en

winkelautomatisering



Bekijk onze referenties op www.visipos.com

VISIPOS is geschikt voor elke onderneming waar kassa- en winkelau-
tomatisering van belang is. Voor vijf branches vindt u hieronder de 
kenmerken van VISIPOS.

Staat uw branche er niet bij? We komen graag laten zien dat VISIPOS 
ook voor uw situatie een prima oplossing is. Veel modules kunnen 
direct geïmplementeerd worden, maar maatwerk is ook mogelijk.
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Detailhandel
Van afrekensysteem tot en met uitgebreide rapportage en logistiek beheer
Koppeling tussen kassasysteem en boekhoudpakket
Verwijderingsbijdrage bruin- en witgoed
Compleet pakket met training, helpdesk en serviceteam mogelijk

Telecomwinkels
Gecombineerde verkoop abonnement en toestel
Bundelprijzen per provider
Registratie toestel op serienummer (IMEI)
Afwijkende BTW-afdracht bij gratis toestel
Centraal onderhoud gegevens door hoofdkantoor
Geschikt om continu gegevens te muteren

Horeca
Afrekensysteem voor bar en restaurant (meeverhuizen rekening)
Tafelindeling direct zichtbaar op het scherm
Koppeling met de keukenprinter voor het vervaardigen van de gangen  
Directe koppeling met boekhouding

Zorginstellingen
Eén systeem met kassa’s in winkel, restaurant, kapper, linnenkamer etc.
Ook voor meerdere gebouwen
Zeer geschikt voor klantenkaart en maandelijkse doorbelasting naar de bewoners

Installatiebedrijven
Verkoop aan particulieren en bedrijven
Levering middels pakbonnen en periodieke facturering
Importeren artikelbestanden leveranciers

Voor elke branche

Met VISIPOS haalt u een compleet systeem in huis voor uw winkelauto-
matisering. De kracht van ons systeem wordt gevormd door eenvoud en 
flexibiliteit. Aan het eind van de dag kunt u met één druk op de knop zien 
hoe u die dag heeft gedraaid. Naast een jaar- en maandoverzicht wilt u 
als ondernemer dagelijks inzicht in de cijfers, over geld, omzet en voorraad. 
Daarmee kunt u de beste beslissingen nemen over inkoop, verkoop, 
acties en uw personeel. Met VISIPOS krijgt u die cijfers, elke dag weer.

Oplossingen vanuit de praktijk
De kleinere zelfstandige ondernemer kan van het VISIPOS Gó kassasysteem 
gebruik maken; maar ook grotere winkels, ketens, franchise organisaties, 
zorginstellingen en horecabedrijven kiezen voor VISIPOS. Zij gebruiken de 
VISIPOS Dynamic of VISIPOS Enterprise versie, omdat ze behoefte hebben 
aan een flexibel systeem, dat met de organisatie kan meegroeien.

POS-software voor kassa- en winkelautomatisering 
Voor een tot honderden werkplekken. Personeel in 10 minuten ingewerkt
Afrekenen, financiële rapportage, logistiek beheer winkelvoorraad en bestellingen
Klantenkaart
Volledige integratie met boekhoudprogramma’s is mogelijk
Kassa’s en verkoopinformatiepunten
Additionele hardware, waaronder touch systemen, pc’s, barcodescanners, 
kassalades en bonprinters
Implementatie van het systeem op een of meer werkplekken in
een of meer gebouwen
Training van gebruikers op alle niveaus
Helpdesk voor vragen over het gebruik en bij storingen
Serviceteam voor onderhoud van het systeem (software en hardware)

U bepaalt zelf wat u van VISIPOS afneemt 
U kunt alleen de software aanschaffen en de implementatie in eigen beheer 
of door een dealer laten doen. U kunt er ook voor kiezen om VISIPOS het 
complete systeem bij u te laten installeren. Net wat u wenst. U kunt uw 
systeem later altijd uitbreiden of aanpassen.
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Reken op VISIPOS


