
Geen lange wachtrijen aan de 

kassa meer !

Bij recente enquetes werd vastgesteld dat klanten 
vooral de lange wachttijden aan kassa’s als erger-
lijk ervaren. Voor de detailhandel is het dan ook 
van het allergrootste belang dat de invoer zo snel 
en correct mogelijk verloopt zodat klanten snel 
bediend kunnen worden.

De bediening van een Mercis point-of-salestermi-
nal is zeer eenvoudig doordat op het verkoop-
scherm geen overbodige gegevens worden ver-
meld zoals vaak het geval is bij concurrerende toe-
passingen.

Doordat Mercis zowel invoer van barcode, gewo-
ne klavieren, specifieke point-of-sales klavieren en 
muis ondersteunt en het aantal handelingen tot 
een minimum is herleid, kan een verkoop in 
Mercis ultrasnel worden afgehandeld. Dit tot 
grote tevredenheid van uw clienteel.

Betalingsmogelijkheden

Klanten vragen steeds meer betalingsmogelijkheden. Door de komst van de euro is 

het gebruik van bankkaarten toegenomen. Mercis is gecertificieerd voor alle 

BANKSYS-transacties. Uw klanten kunnen dan ook vlot betalen via uw bankcontact 

of creditcard aan een Mercis-

terminal zonder dat u het te be-

talen bedrag nogmaals moet in-

tikken op de BANKSYS-terminal. 

De kassalade wordt enkel ge-

opend mits de betaling effectief 

is uitgevoerd (controle op vol-

doende saldo, geldigheid kaart 

etc.). Zo voorkomt u fouten en 

financiële verliezen.

Het afdrukken van waarde- of 
omruilbonnen kan dadelijk aan 
de kassa gebeuren. En de klant 
kan zijn aankoop hiermee on-
middelijk betalen. Bij deze betaling doet Mercis diverse controles om na te gaan of 
de waardebon geldig is en niet meermaals gebruikt wordt.

“Cash” - kassaverkopen

Met Mercis Cashmodule kan elke 
detailzaak aan de slag.
Mercis Cash biedt immers tal van 
mogelijkheden zoals het lezen van 
diverse soorten barcodes, het af-
drukken van parametreerbare kas-
ticketten, facturen, waardebon-
nen, omruilbonnen, het beheren 
van klantenkaarten enzovoort. 

CASH

Een frisse

kijk
op uw

onderneming



Flexibele facturatie

Bij de meeste winkels moet de klant voor het intikken van de aankoop melden dat hij/zij een 

factuur wil. Omdat klanten dit vaak vergeten moeten de bedienden courant de verkoop 

annuleren en opnieuw alle data intikken. Wanneer een klant na het intikken van de verkoop 

een factuur wil, moet de klant – een illusie armer – naar huis.

Bij alle winkels die Mercis Cash gebruiken, behoort dit tot het verleden. U kan ten alle tijden 
van een kasverkoop een factuur maken. Zowel op het einde van de verkoop als enkele 
verkopen verder. Mercis Cash biedt u hierdoor een ongekende flexibiliteit die uw klanten 
zeker zullen appreciëren.

Controles

Na het sluiten van de kassa’s begint voor vele winkeliers het zware werk : het natellen en 
vergelijken van de kassa inhoud met de werkelijke verkoop. 

Doordat in Mercis zowel inkomsten als 
uitgaven beheerd kunnen worden, en 
het tellen van de biljetten en munten via 
de kasgeldroutine een heel stuk mak-
kelijker wordt, kunnen zowel u als uw 
bedienden ’s avonds sneller naar huis.

Dankzij de Mercis kasverslagen is het 
maken van de dagelijkse rapporten voor 
de fiscus, zo geklaard. Op lijsten is dui-
delijk vermeld welke verkoopprijzen af-
wijken wat het op sporen van fouten 
of fraude van personeel (of medewer-
kers) toelaat.

Klantenbinding

Met Mercis Cash kan u klantenkaarten beheren zowel voor álle producten als voor een be-
perkte groep. De korting evenals het aantal verkopen is instelbaar.

Tevens biedt Mercis de mogelijkheid om klanten beter te adviseren. Stel dat een klant op kor-
te tijd enkele keren een gsm oplaadkaart koopt; Mercis komt u dit melden zodat u de klant 
bv. een abonnement kan verkopen.

Combineer dit met het makkelijk opvolgen van retours en herstellingen aan de hand van een 
serienummer (of zelfs stukken van een serienummer) en uw winkel zal zich snel in positieve 
zin van uw concurrenten onderscheiden wat uw klanten ten zeerste zullen waarderen.
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