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UUSI ANDROID  

kassaohjelma 

LUOTETTAVA + 

tehty kestäväksi 

HELPPO 

käyttää 

AHOLA-CLOUD 

yhteensopiva 

V-R kassajärjestelmä  
Uutuus! Uutuus! 
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Sisältö 
 

1. Casio V-R sarjan laitteet 

2. Kassaohjelmiston 

ominaisuudet 

3. Ahola-Cloud ominaisuudet 

4. Hyödyt ja edut Sinulle 

 

Tiivistelmä 

Casio on jo yli 40 vuotta 

kehittänyt ja valmistanut 

kassajärjestelmiä eri kokoisille 

yrittäjille ympäri maailmaa.  

 

Jatkuva asiakkaiden kuunteleminen ja 

yrittäjien tarpeiden ymmärtäminen on 

tehnyt Casio kassajärjestelmistä sinunkin 

yrityksesi näköisen ja kokoisen.  

Ostokäyttäytymisen muutos näkyy yhä 

enemmän niin ravintoloissa, kaupoissa kuin 

muissakin myyntipisteissä. 

Ei siis ole ihme, että kaiken tämän keskellä 

yrittäjän arki muuttuu haastavaksi. Casion eri 

ratkaisut helpottavat arkeasi. Joka puolelta 

maailmaa löytyy myyntipaikkoja joissa on 

Casion kassoja. Vaikka kaikilla niillä onkin oma 

tarinansa, on lopputulos sama: hommat 

toimivat. 

 

Casio V-R kassajärjestelmän on 

viimeisteltyjä, markkinoiden kehittyneimpiä 

ja helposti omaksuttavissa. Ne ovat valmiita 

käyttöön heti laatikosta ulos otettuina. 

 

Hyödynnä nyt tämä kokemus ja 

anna Casion helpottaa arkeasi. 
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Casio V-R 200 

✓ Kompakti kosketusnäyttö 

✓ Runkoon rakennettu 

kuittitulostin 

✓ Asiakasnäyttö 

 

V-R sarjan laitteet  

Casio V-R 7100 

✓ Isokokoinen kosketusnäyttö 

✓ Roiskevesi ja pölytiivis runko 

kestää käytössä (IPP35 standardi) 

 

V-R sarja on laajasti personoitavissa eri toimialoille ja eri kokoisiin paikkoihin, se kasvaa ja pienenee 

tarpeesi mukaan. Casio kassaohjelmisto on erityisesti suunniteltu suomen markkinoille, kestävä ja 

vikasietoinen kokonaisuus varmistavat työskentelyn jatkuvuuden. 

Casio CMO +IT-G400 

✓ Lisävaruste: Casio WIFI 

tilauspääte 

✓ Yhteensopiva V-R7100 ja  

V-R200 kanssa 

✓ Edullinen ja helppokäyttöinen 
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Liitä Casio V-R kassaan 

maksupääte. Nopeutat myyntiä, 

tarjoat uusia maksutapoja ja 

vähennät virheitä 

myyntitapahtumissa.  

Asiakkaasi saa yhden kuitin ja 

kaikki myynnit näkyvät samalla 

raportilla. Kätevää ja helppoa. 

Casio V-R kassajärjestelmiin voit liittää 

maksupäätteet 

Enemmistö asiakkaistasi suosii 

maksaessaan korttia, lähimaksua 

tai erilaisia maksusovelluksia. 

Casio kassajärjestelmiin voit liittää 

maksupäätteen. Liitos kassan ja 

maksupäätteen välillä tarkoittaa 

sitä, että kun myyt kassalla ja 

valitset maksutavaksi 

korttimaksun niin kassa ohjaa 

maksupäätettä. 

V-R sarjan lisälaitteet 
Uutuus! 

Muista 

maksupääte. 
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Lisämyyntinäyttö 

Ehdottaa asiakkaalle lisäostoja. 

Casion kassaohjelmisto ohjaa näyttöä 

Toimii myös Casio V-R7100 

asiakasnäyttönä  

 

 

 

Iskun ja pölyn kestävä  

Uutuus! 

Casio kuittitulostin 

Kassaan voi liittää useita tulostimia 

esimerkiksi keittiöön oma tulostin 

tilauksia varten 

 

 

 

Casio IT-G400 

Helpottaa ja nopeuttaa myyntiä 

pöydässä. Korvaa perinteisen 

ruutupaperin. Käytännössä ohjaat 

kassaa IT-G400 tabletilla. 

 

 

 

Casio asiakasnäyttö  

Näyttää asiakkaalle myyntitapahtumat, 

tuotteet ja lopullisen hinnan. vähentää 

korjausten tarvetta ja lisää asiakkaan 

luottamusta. 

 

 

 

Kassaan liitetty nopea vaaka 

Nopeuttaa punnittavien tuotteiden 

myyntiä huomattavasti. Casion 

kassaohjelmisto ohjaa vaakaa 

 

 

 

Langaton viivakoodinlukija. 

Helpottaa tuotemyyntiä. Toimii 

bluetooth yhteydellä, näppärän 

kokoinen ja kevyt 

 

 

 

Kätevä myyjäavain 

Toimii tunnisteena kassaa käyttäessä. 

Myyjäavaimet voidaan koodata 

henkilökohtaisiksi, jolloin myyntien 

seuranta helpottuu raporteista. 

  

 

 

Tuki ja ylläpitosopimus 

Varmistat että kassajärjestelmäsi toimii 

keskeytyksettä. Vaihtolaiteturva ja 

paikan päällä tapahtuva tuki tuo 

varmuutta ja jatkuvuutta 

 

 

 

Kuittirullat 

Kassakoneiden ja maksupäätteiden 

aidot ja laadukkaat kuittipaperit. 

Toimitettuna nopeasti.  

 

 

V-R sarjan lisälaitteet 

Uutuus! 
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kassaohjelma 

Erittäin nopea ja helppo ohjelmointi 

• Voit tuoda tuote yms. rekisterin suoraan esim. 

Excel-taulukosta  

• Painamalla tuotenäppäintä, pääset suoraan 

tuoteasetuksiin 

• Asetuksista voidaan piilottaa ”turhat” asetukset 

 

Asiakkaan luonti yhdellä kosketuksella. 

 

• Asiakaskohtaiset hinnoittelut. 

• Vahvistus asiakkaan sähköpostiin. 

• Asiakkaiden ostohistoria 

• Vapaamuotoisia tekstejä asiakkaan tietoihin 

(väri, herkkyys jne.) 

Drinkkien käsittely (mm. eri verokannat) Happy hour 

Selkeä ajanvaraus kalenterinäkymä työntekijöittäin 

Fine dinning käyttöön, erittäin monipuolinen set menu 

käsittely/keittiökirjoitin ohjaus 

Parannettu ja ajastettu aletaulukko 

Graafinen logo voidaan ladata suoraan kuitille kassan 

muistikortilta tai USB muistilta 

Kausituotteen voi aktivoida ja passivoida, esim. Blini tai glögi 

Ajastettu myyjän uloskirjaus ja muokattava myyjänäppäin 

Kelluvat myyjät/tarjoilijat, myös myyjäkeskeytystoiminnalla 

(drive through) 

Uudistettu NETS ja VERIFONE maksupääte tuki 

 

Monipuolinen pöytämyyntikäsittely 

Graafinen helposti muokattava pöytäkartta 

Joustava laskunjako (esim. viinipullon jako osiin) 

• Jako tuotteittain 

• Tuotteen jako osiin (esim. viinipullo) 

• Jako henkilömäärän mukaan 

Pöytälaskun tila värikoodeilla (normaali, lasku tulostettu, 

jaettu, varattu) 

Casio tilauspääte (CMO) tuki 

Pöytään siirto nimellä 

Pöytäalueet (Baari, Sali, Terassi) 

Hintataso pöytäalueelle, esim. terassilla eri hinnat kuin baarissa 

Myyjän pöytien siirto toiselle myyjälle 

Yksittäisen pöytämyynnin tyhjennys 

Mahdollisuus käyttää pieniä pöytäkuvakkeita 

Pöydät voi myös nimetä. esim. pöytä 7 voidaan nimetä Terassi 

7 nimiseksi. 

Varaukset (pöytävaraus) 

• varaukseen voi lisätä varatut tuotteet, juomat jne. 

• varatut tuotteet, työt jne. voi siirtää suoraan 

kassakuitille 

 

 

 

 

Casio Premium OS 4 kassaohjelmisto on laajasti personoitavissa eri toimialoille ja 

erikokoisille yrityksille, se kasvaa ja pienenee tarpeesi mukaan. Se on myös markkinoiden 

kehittynein suomenkielinen kassaohjelmisto. Vakiona on kaikki tarvittavat ominaisuudet. 

Nopea ja helppo käyttöönotto. Täysin pilvi yhteensopiva (Ahola-Cloud Basic ja Premium) 
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Raportointi vapaalta ajanjaksolta (kalenteri) 

• rahaliikenne 

• tuotteet, tuoteryhmät, pääryhmät 

• myyjät 

• asiakkaat/asiakasryhmät 

• myynti tunneittain (myös tuotteittain 

tunneittain) 

• TOP 50 tuotteet 

Raportit myös Ahola-Cloudista 

Elektroninen kontrollinauha 

Asiakkaiden käsittely 

• hinnastot 

• tilimyynti 

• ostohistoria 

• laskutus 

Inline Z päivänpäätös voidaan estää, jos pöytiä on vielä 

avoinna 

Harjoittelumyynnit saa näkyviin raporttiin, että tietää kuinka 

paljon harjoittelumyyntiä on tehty  

Korjaus syy tallentuu 

Uusia toimintoja asetuksissa, voi etsiä asetuksia, voi 

näyttää/piilottaa piilovalikon, voi ottaa varmuuskopion. Ja 

etsi toiminto etsii kaikista asetuksista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helppo tuotteiden luonti ja editointi 

Tuotteiden tuonti tiedostoista 

EAN viivakoodit 

Massahintamuutokset esim. 10% hintaa lisää ruoka ryhmän 

tuotteille ja summan pyöristys  

Ohjelmointi linjassa, muutokset lähetetään automaattisesti 

linjan toisiin kassapäätteisiin 

Tuotekortin kentät voi jäsentää tärkeysjärjestykseen, esim. 

ensiksi nimi, hinta, ryhmä, alv.  

Kun myy tuotteen voidaan määrittää, että avaa toisen ryhmän, 

esim. jos myy pitsan voi avata täytteet ryhmän. 

Hintatasot voi kopioida myös niin että verokannat kopioituvat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 eri hintaa tuotteelle (VIP, kanta-asiakas, henkilökunta) 

Voidaan määritellä lounasbuffet hinnaksi 10 € tunti ja 

ylimenevältä ajalta myös toinen hinta. 

Maksutavan vaihto 

Valikot ja reseptitoiminto (set menu) 

• yksi tuote/2 eri verokantaa (hotellimajoitus, 

drinkki…) 

• alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka 
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Pilvipalvelu    kassoille 
Ahola-Cloud on monipuolinen, mutta samalla erittäin helppokäyttöiseksi 
suunniteltu. Ohjelmisto on Suomessa tehty ja sen kehitystyö on jatkuvaa.  
Palvelu on kokonaan rakennettu osaksi Casio V-R sarjan monipuolisia 
kosketusnäytöllisiä kassoja. Pilvi aktivoidaan kassapäätteessä ja tiedot alkavat heti 
synkronoitua turvalliseen palvelinkeskukseen. 
  
Hetkelliset internet yhteyden katkeamiset eivät vaikuta mitenkään myyntiin, tiedot 
siirtyvät, kun yhteys taas palautuu. 
 

Dashboard Kuittiarkisto 

Tuotemyynnin raportit Liiketoiminnan raportit 

Varastonhallinta ja inventointi Täydellinen kassojen hallinta 

Kaikki tarvittava tieto nopeasti yhdessä paikassa Tallentaa kaiken kuittidatan pysyvästi. 

Monipuoliset liiketoiminnan raportit, suoraan 

kirjanpitäjälle 

Seuraa tuotemyyntiä, kappaleita, ryhmiä eri 

aikajaksoilla. Helpottaa suunnittelua ja lisää tietoa 

Hävikki, katelaskenta, varastonarvo, varastoraportit, 

inventointi ja paljon muuta. 

Lisää tuotteita ja vaihda hintoja tai koko ruokalista 

etänä ilman ongelmia. 



 

 

| Sinun yrityksesi näköinen ja kokoinen kassajärjestelmä 

Maahantuonti Myynti Vuokraus Huolto 

020 7890 750 | kassakone.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnot Basic Premium

Kaksisuuntainen synkronointi ✔ ✔

Dashboard ✔ ✔

Kontrollinauhojen arkistointi ✔ ✔

Myyjien hallinta ✔ ✔

Tuotteiden hallinta ✔ ✔

Tuoteryhmien hallinta ✔ ✔

Verokannat ✔ ✔

Tuoteparametrit ✔ ✔

Tietojen vienti ✔ ✔
Käyttäjätilit 2 unlimited

Raportit Basic Premium

Myynti yhteensä ✔ ✔

Myynti viikottain ✔ ✔

Tuotemyyynti ✔ ✔

Ryhmämyynti ✔ ✔

Maksutavat ✔ ✔
Päivittäinen myyntiraportti 

sähköpostilla ✔ ✔

Varastoarvoraportti — ✔

Myyjäraportti — ✔

Myynti tunneittain — ✔

Kaaviot Basic Premium

Myynti yhteensä ✔ ✔

Kuukausimyynti ✔ ✔

Myynti Ryhmittäin ✔ ✔

Tuotemyyynti ✔ ✔

Tuntimyynti — ✔

Myyjämyynti — ✔
Lisätoiminnot Basic Premium

Varastonvalvonta — ✔

Inventointi — ✔

Kuorman tuloutus — ✔

Hävikin kirjaus — ✔

Monivarasto — ✔

Varastonsiirrot — ✔

Reseptiikka — ✔

Kassan varmuuskopiointi — ✔

Valikot — ✔

Aletatulukot — ✔

CRM — ✔
Tuki Basic Premium

Sähköpostituki ✔ ✔

Puhelintuki ✔ ✔

Etätuki ✔ ✔

Tuki paikanpäällä ✔ ✔

Valitse Ahola-

Cloud Basic tai 

Premium 

Ahola-Cloud soveltuu hyvin 
mm. kaupan ja 
ravintoloiden tarpeisiin.  
 
Suurimman höydyn Ahola-
Cloudista saavat yritykset 
joilla on useita 
myyntipisteitä tai toimintaa 
eri paikoissa.  
 
Tiedät aina paljonko 
maksat ja mitä saat. 
 

Ahola-Cloud ei vaadi 
investointeja palvelimiin tai 
asennustyöhön. 
 
Kassajärjestelmän ja  
pilven käyttöönotto 
koulutuksineen on 
markkinoiden tehokkain. 
 
Lisäksi käyttöä koskevat 
muutokset kuten 
käyttäjämäärien tai 
lisäpalveluiden  
muutokset onnistuvat 
helposti. 
 
Ahola-Cloudin laskutus 
perustuu kiinteään 
kuukausihintaan ja 
palvelusta koituvat 
kustannukset ovat 
vaivatonta budjetoida. 
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Ahola-Cloud 

 

Lisävarusteet 

 

Casio tuki 

 

Turvallisuus 

 

Android kassaohjelma 

 

Sosiaalinen media 

 

Casio kassaohjelmisto on Android pohjainen. 

Tämä mahdollistaa muokattavuuden ja 

helppouden. Personoitavat näyttötilat tai 

tuotekategoriat tuovat varmuutta ja mukavuutta 

työskentelyyn. 

 

hyödyt ja edut Sinulle 
Laitteiden kestävyys. Hyvät tuotteet ja palvelu tuovat asiakkaita ja kassalla 

sekä maksuratkaisulla siirrät heidän maksamat rahat yrityksellesi. Tämän takia 

kassalaitteen toimivuus ja jatkuvuus ovat erittäin tärkeitä asioita koko 

liiketoimintasi kannalta. Casio kassojen korkea laatu ja turvallinen ylläpito 

sopimus ovat merkittävä kilpailuetu sinulle. 

 

Käyttökokemus. Yhteneväinen ja sujuva työskentely antaa aina hyvän 

vaikutelman. Kassaohjelmisto vaikuttaa moneen toimintaasi. Mahdollistaako 

se asioita vai hankaloittaa niitä. Kasvaako kassajärjestelmä yrityksesi kanssa ja 

tuoko se uusia mahdollisuuksia. Casio on valmistanut ja suunnitellut 

kassaohjelmistoja yli 40 vuotta sinun kaltaisille yrittäjille. Tällä kokemuksella 

on merkitystä. Hyödynnä se. 

 

Pidennät kassajärjestelmän elinkaarta 

monipuolisilla lisävarusteilla joita voit hankkia 

käyttöösi silloin kun tarvitset ja liiketoimintasi 

kasvaa. 

 

Voit milloin tahansa suoraan kassapäätteeltäsi 

lähettää tuotemainoksia tai jakaa asioita 

asiakkaittesi kanssa Facebookiin, twitteriin jne. 

Pyyhkäise näyttöä ja siirry suoraan selaimen 

kautta käyttämääsi sosiaaliseen mediaan. 

 

Pystyt vapaasti muokkaamaan eri käyttäjätasoja 

kassaohjelmistossasi. Myyjänumeroilla tai 

magneetti avaimilla voi tunnistaa 

kassankäyttäjän. Kaikki tapahtumat tallentuvat 

pysyvästi, myös muutokset ja poistot. 

 

Raporttien ja myyntien seuranta helppoa ja 

paikasta riippumatonta. Myynnit saa lähetettyä 

suoraan vaikka kirjanpitoon ja niitä voi 

analysoida eri näkökulmista. 

 

Koko suomen kattava tukiverkosta mahdollistaa 

toimivan ja nopean tuen kassalaitteille ja 

ohjelmistolle. Pienellä kuukausimaksulla saat 

varmuutta ja pysyvyyttä. 
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Nopea ja tehokas palvelu baarissa voi vaikutta 

merkittävästi asiakaskokemukseen. Mielyttävä kokemus 

saa asiakkaat palaamaan uudestaan.  

Casio kassajärjestelmän helppokäyttöinen käyttöliittymän 

avulla henkilöstösi voi nopeasti etsiä ja myydä tuotteita 

kassaan. tuotteet kuten erikoisoluet ja harvemmin 

myydyt viinit löytyvät nopeasti kassan tietokannasta haku 

toiminnolla tai viivakoodeilla. Asiakkaat kokevat 

nopeuden ja tuotetietoisuuden sekä virheettömyyden 

parempana asiakaspalveluna. Se antaa vaikutelman 

hiotusta kokonaisuudesta jossa jokainen osa on tarkkaan 

mietitty. 

Casiolla on markkinoiden paras tilausten hallinta.  Tämä 

auttaa varmistamaan se, että ruoka saapuu samaan 

aikaan ja oikeaan pöytään – yksinkertainen mutta 

tehokas tapa parantaa asiakaskokeumusta. 

Baarit ja bistrot 

 

Ravintolat 

 
Casio Kassajärjestelmässä on automaattinen ja graafinen 

pöytäkartta. Kun tarjoilija kirjautuu kassaan sisään, 

avautuu pöytäkartta automaattisesti. Tämä näyttää heti, 

ravintolan tilanteen ja vapaat ja varatut pöydät sekä missä 

vaiheessa eri pöytäseurueet ovat. 

Laskun tekeminen on välitöntä ja tarkkaa, näin vältetään 

pitkä odotusaika, kun asiakkaat ovat valmiita lähtemään.  

Saumaton keittiö/sali kommunikointi helpottuu ja 

tehostuu kun kassajärjestelmästä saa siirrettyä tarkkaa 

tietoa annoksista ja toivomuksista tilausten oheen 

keittiölle, helppoa ja nopeaa. 

Kahvilat 

 

Nopeus ja tarkkuus on tärkeää, sekä henkilökunnan 

että asiakkaiden kokemuksen kannalta. Casion 

lisämyynti sovellus osaa ehdottaa automaattisesti 

sopivat lisätuotteet suoraan kassapäätteelle. Casion 

avulla varmistat, että asiakkaat saavat juuri sen mitä 

ovat tilanneet, tilauksen päivittäminen lennosta ja 

tarkastaminen on tehty helpoksi. Syödäänkö täällä vai 

otatteko mukaan? Helpot valinnat kassapäätteeltä 

varmistaa oikein muodostetun laskun. Tällöin 

korjausten tekeminen vähenee ja koko palvelutilanne 

nopeutuu. 
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Sinun yrityksesi näköinen ja kokoinen kassajärjestelmä 

Vuonna 1992 perustettu Ahola Oy 
on Casio kassajärjestelmien 
maahantuontiin, myyntiin ja 
huoltoon erikoistunut yritys.  

Tukenamme on koko maan kattava 
jälleenmyynti ja huoltoverkosto. 

                    Myynti:         020 7890 750   
                    Asiakastuki:  0600 123 56 

 

 

Ahola Oy Käyntiosoite  
Elimäenkatu 20A (katutaso), 00510 Helsinki 




