
Retail POS
Winpos tarjoaa nykyaikaiset ja kokonaisval-
taiset kassaratkaisut perinteisille kivijalka-
myymälöille, ketjuille ja monikanavaiseen 
myyn in. 

Me myös asennamme, koulutamme ja 
tarjoamme ensiluokkaista ko maista asiakas-
tukipalvelua vuoden jokaisena päivänä.



•Vaateliikkeet
•Elektroniikkaliikkeet
•Eläinkaupat
•Erikoistavarakaupat
•Kenkäkaupat

Loogiset kassaratkaisut kaupalle
Winpos kassajärjestelmä joustaa ja kasvaa toimialan yksilöllisten 
ja muu uvien tarpeiden mukaan. Seuraa ja ohjaa yrityksesi 
myyn ä, kanna avuu a ja varastoja. Vähennä kustannuksia ja 
tarjoa ensiluokkaista asiakaspalvelua. 

Teemme yhteistyötä niin suurien monikansallisten yritysten 
kanssa kuin myös lukuisien pienien pu ikkien kanssa. 

•Kirjakaupat
•Kukkakaupat
•Kultasepänliikkeet
•Luontaistuotekaupat
•Päivi äistavarakaupat

Toimialasi 
kassa-

asiantuntija
Keskitetty kokonaisratkaisu
Toimitamme aina kokonaisvaltaisen kassaratkaisun, joka sisältää Retail 
kassa- ja maksupääteratkaisun lisäksi myös yritys- tai ketjutoiminnan 
vaa mat kassalai eet, asennuksen, koulutuksen ja asiakastuen.

Nykyaikainen Winpos Retail kassaratkaisumme on liite ävissä helpos  
useisiin eri ohjelmistoihin, kuten verkkokauppa- ja varausjärjestelmiin, 
ERP-, CRM- ja taloushallinnon ohjelmistoihin. Laajan kumppaniverkos-
tomme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kaikki palvelut 
keskitetys  yhdestä paikasta.  

Monikanavaisen kaupan luottokumppani
Winposin avulla hallitset ja seuraat keskitetys  ja reaaliaikaises  myyn ä, 
varastoja, asiakas etoja kaikissa myyn kanavissasi ja toimipaikoissasi. 
Luot kampanjoita, kohdiste uja tarjouksia ja hallitset bonuksia.

Yhdistämällä verkkokaupan ja kivijalan luot asiakkaillesi yhtenäisen 
käy ökokemuksen ja kasvatat myyn ä tekemällä kauppaa samalla sekä 
myymälässä e ä verkossa.  



MIKSI?
Tehokas asiakashallinta

Älykäs tuote-ja varastohallinta
Keskitetty hallinta

Integroitavuus 
Helppokäyttöisyys
Monikanavaisuus

 Joustavuus
 

Vauhdita
myyntiä ja pidä
kustannukset 

kurissa Muutamia loistavia toimintoja 
yrityksellesi
• Asiakasseuranta, kanta-asiakasedut ja bonusjärjestelmät
• Lahjakor en myyn  ja seuranta 
• Tehokas tuotehallinta ja varaston seuranta
• Tuo een koko-, malli- ja värilajitelmat
• Rapor t suoraan ja automa soidus  
• Myynnit verkkokaupasta suoraan kassajärjestelmään, tuote etojen
   ja varastosaldojen hallinta keskitetys  yhdestä järjestelmästä.
• Laskutusreskontra ja sähköinen laskutus
• Erinomaiset ketjunohjausominaisuudet myös kansainvälisille ketjuille.
• Kassasovellus liite ävissä osaksi ERP-ohjelmistoa (Winpos POS Front)
• Valmiit liitännät useisiin eri ohjelmistoihin
• Selainpohjainen Dashboard-sovellus analysoin in
• Helppokäy öinen ja kustannustehokas itsepalvelukassamoduuli 
• Mobiilikassa ja langa omat maksupää eet liikkuvaan myyn in

Kokonaisvaltaista 
palvelua viikon 
jokaisena päivänä 
• Nykyaikaiset kassalai eet 
• Integraa ot
• Asennus, koulutus ja konsultoin
• Ko mainen asiakastukipalvelu 24/7  

Monipuoliset ja helppokäyttöiset 
seuranta- ja analysointityökalut
Myyn etojen seuraaminen reaaliaikaises  graafisessa dashboard- 
näkymässä selkey ää liiketoiminnan analysoin a. Voit seurata myyn ä 
täysin mobiilis , mistä ja milloin tahansa. Saat nopeas  reaaliaikaisen 
kuvan yrityksesi myynnistä. 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 kassakumppanisi jo vuodesta 1997
Winpos on merki ävä kassajärjestelmätoimi aja pohjoismaissa. Toimintamme alkoi 1997. 

Tällä hetkellä palvelemme pohjoismaissa suuria kansainvälisiä ketjuja ja yksi äisiä yrityksiä eri toimialoilla. 
Toimipaikkamme sijaitsevat Vaasassa, Helsingissä, Uumajassa (SE), Tukholmassa (SE), Oslossa (NO), Rönnessä 
(DK), Hampurissa (GER), Kosicessa (SVK), Lontoossa (UK), Readingissa (UK) ja Fort Lauderdalessa (US). Lisäksi 

meillä on laaja pohjoismainen jälleenmyyjä- ja yhteistyökumppaniverkosto.
Missiomme on au aa asiakkaitamme menestykseen luote avien, innova ivisten ja kustannustehokkaiden 

kassajärjestelmien avulla.

Noin 40% asiakkaistamme toimii kaupan alalla. Pitkällä kokemuksella ja hyvällä yhteistyöllä kauppiaiden kanssa 
edämme tuntevamme erinomaises  alan tarpeet. 
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