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PS! Systemet er selvfølgelig oversatt til norsk.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

For at du hurtig skal
kunne få oversikt over
alt fra kundeforhold,
omsetning og ordre
gjør DCCS Butikksystem
det lett å skrive ut
rapporter på alt som
er lagret i systemet.
Du velger selvfølgelig
selv hvor detaljerte
rapportene skal være.
Hverdagen blir kort
og godt enklere med
DCCS Butikksystem.
Dette har over 3000*
kunder allerede erfart.
*ant. solgte løsninger
på verdensbasis.
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– det ledende og mest utbredte system for effektiv og økonomisk drift av renserier
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Touch-skjerm
gjør systemet lett å bruke,
selv for en som ikke er vant til
å jobbe med data.

Systemet
er fargerikt og morsomt
å jobbe med, og fremfor alt
svært brukervennlig.

Det er kun du
som vet hva du trenger.
Systemet blir skreddersydd
slik at det blir akkurat det
du trenger, verken mer
eller mindre…

Alle synes det er hyggelig å
få en oppmerksomhet…
Med DCCS Butikksystem
er det enkelt å skrive ut
bursdagshilsener, sesongtilbud
og huskelapper til kundene.

Utgiftene til tags for merking av tøy vil bli kraftig
redusert.
Tags til DCCS Butikksystem koster
mye mindre en tradisjonelle tags.
Du kan også selv velge
hvilken informasjon du vil ha med
på tagsen.

Kundens kvittering kan
også utformes etter hvilke
ønske du har.
Dersom kunden har flere ordre
klare til henting kan dette automatisk skrives ut på kvitteringen når
en ordre utleveres.

Full kontroll
på innlevering og utlevering

Økt kundeservice

Prisdifferensiering

butikksystem

Trygghet
Du vil aldri mer ha problemer
med gjenfinning av tøy.
For kunden vil det være en
trygghet å vite at tøyet lett
kan finnes, selv om kvitteringen
er borte…

DCCS Butikkssystem
vet hvilket tøy som tilhører
hvilken kunde. Det blir slutt på
gjenglemt tøy uten eier.
Varelisten
kan være så enkel og så detaljert
som mulig, uten å komplisere
registreringen.

Merking av tøy med
tekstiletiketter
gjør at du kan permanent merke
tøyet til kunden eller ditt eget
– om du har utleie. Da benyttes
gjerne strekkoder til identifikasjon
av tøyet.

