
Hospitality POS
Winpos hospitalityjärjestelmä on nykyaikainen 
ja helppokäy öinen ravintolajärjestelmä, jonka 
kau a yri äjä voi hoitaa liiketoimintaansa 
kokonaisvaltaises  yhdestä paikasta käsin. 

Asennamme, koulutamme ja tarjoamme 
ensiluokkaista ko maista asiakastukipalvelua 
vuoden jokaisena päivänä.



• À la carte -ravintolat
• Lounas- ja kahvilaravintolat
• Pitopalvelut
• Itsepalveluravintolat
• Fast Food -ravintolat

Joustava kassaratkaisu toimialallesi
Monipuoliset ja helppokäy öiset ominaisuudet takaavat nopean 
ja toimivan palvelun niin suurissa kuin pienissä ympäristöissä.

• Areenat
• Huvi- ja elämyspuistot
• Kahvilat
• Yökerhot
• Pubit 

Ravintolat
Kahvilat
Hotellit

Mobiilikassa tehostaa toimintaa
Hospitality kassaratkaisumme skaalautuu loistavas  myös mobiililai eille. 
Mobiilipää een avulla nopeutat asiakaspalvelua, kei ön työskentelyä 
sekä vähennät virheitä. Voit tehdä pöytä laukset, laskun jaon, laskun 
yhdistämisen ja hoitaa rahastuksen suoraan asiakkaan luona pöydän 
ääressä. 

Mikäli käytössä on hotellivarausjärjestelmä, voidaan myyn  siirtää 
table lla myös suoraan hotellihuoneen laskuun. 

Keskitetty kokonaisratkaisu
Toimitamme asiakkaillemme aina kokonaisvaltaisen kassapalvelurat-
kaisun, joka sisältää kassaratkaisun lisäksi myös yritys- tai ketjutoimin-
nan vaa mat kassalai eet, asennuksen, koulutuksen ja asiakastuen.

Nykyaikainen Winpos Hospitality kassaratkaisumme on liite ävissä 
helpos  useisiin eri ohjelmistoihin, kuten hotellivarausjärjestelmiin, 
lipunmyyn järjestelmiin, taloushallinnon ohjelmistoihin sekä 
verkkokauppa- ja varausjärjestelmiin. Tarjoamme asiakkaillemme 
kaikki palvelut keskitetys  yhdestä paikasta.  



MIKSI?
Monipuolinen raportointi
Tehokas varastoseuranta

Keskitetty hallinta
Integroitavuus

Helppokäyttöisyys
 Joustavuus

 

Enemmän älyä,
vähemmän

kustannuksia!

Muutamia loistavia toimintoja 
ravintolallesi
• Rapor t suoraan ja automa soidus  sähköpos in tai 
   muuhun halu uun kohdejärjestelmään
• Tehokas ja helppo tuotehallinta ja varaston seuranta
• Asiakasseuranta ja kanta-asiakasedut
• Liite ävissä Hospitality -toimialan järjestelmiin
• Pöytäkar akäsi ely ja laskun jako
• Itsepalvelukassat
• Monipuoliset ketjunohjausominaisuudet ko maisille 
   ja kansaivälisille ketjuille 
• Selainpohjainen Dashboard-raportoin sovellus
• Mobiilikassa ja langa omat maksupää eet liikkuvaan myyn in
• Integraa ot muihin kolmannen osapuolen järjestelmiin  
   (Taloushallinto, ERP, Business Intelligence)

Kokonaisvaltaista 
palvelua viikon 
jokaisena päivänä
• Ko mainen asiakastukipalvelu vuoden 
    jokaisena päivänä 
• Asennus-, koulutus-, huolto- ja 
   konsultoin palvelut
• Integraa ot
• Koko Suomen ka ava partneriverkosto

Monipuoliset seuranta- ja
analysointiominaisuudet
Myyn etojen seuraaminen reaaliaikaises  graafisessa dashboard- 
näkymässä selkey ää liiketoiminnan analysoin a. Voit seurata myyn ä 
täysin mobiilis , mistä ja milloin tahansa. Saat nopeas  kuvan yrityksesi 
myynnistä reaaliaikaises . Voit esimerkiksi vertailla myyn tapahtumia 
kustannuspaikoi ain, eri aikaväleillä tai verrata myyn ä asete uun 
budje in.  Olitpa si en toimistolla, työmatkalla tai lomalla, Winpos Sales 
Dashboard on aina mukanasi.



Luotettava ja kotimainen kassakumppanisi
Winpos on merki ävä kassajärjestelmätoimi aja. Palvelemme kaikissa pohjoismaissa 

yksi äisiä yrityksiä sekä kansainvälisiä ketjuja. Toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä, Tamper-
eella, Vaasassa, Uumajassa, Tukholmassa ja Oslossa. Meillä on myös laaja pohjoismainen 

jälleenmyyjä- ja yhteistyökumppaniverkosto.
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