Retailsoftware die meet en weet
Vlot on- en offline beheer van uw verkoop, voorraad en uw personeel.
Gemakkelijk en snel

U wil vooral aandacht besteden aan uw
klant? Dan is RetailPack de ideale oplossing
en bovendien gemakkelijk in gebruik. U schikt
de schermindeling volgens uw stijl en smaak
en u werkt op de manier die u het beste past.
Help klanten met een glimlach; maak er
nieuwe aan in een oogwenk, bekijk hun
getrouwheidskaart of laatste aankopen en
controleer snel uw stock aan de kassa.
U kan altijd blijven verkopen want RetailPack
werkt zowel on- als offline. Bovendien is er een
geïntegreerde koppeling met verschillende
betaalterminals; Bancontact, krediet- kaart of
Payconiq. RetailPack kan het aan.

de voorraden van al deze locaties bij. U
weet precies wanneer u moet bijbestellen of
voorraad verplaatsen.

Promoties

Beloon uw klanten en werk met
getrouwheidskaarten of promoties. Gebruik
één van de vooraf gemaakte promoties of
creëer zelf één.

Omnichannel

Een winkel alleen is soms niet voldoende.
Gelukkig kan u gemakkelijk een webwinkel
koppelen aan uw RetailPack. Uw voorraden,
klanten en collecties worden automatisch
geupdatet.
Wij kunnen met verschillende webshops en
e-commerce platformen koppelen. Kies dus
zelf uw favoriete webshop.

ICT you rely on, people you trust.

Uitgebreide rapporten

Meten is weten. Met retailpack weet u
perfect welke artikelen het beste verkopen,
welke klanten extra aaandacht verdienen
of wanneer u de grootste omzet draait.
Trek financiële of verkooprapporten uit uw
retailpack met één muisklik.

Betrouwbare partner

Voorraadbeheer

Beheer uw voorraad zorgeloos en efficiënt.
Maak in een handomdraai nieuwe collecties
aan en voeg een foto of kenmerken toe.

Anrova Solutions heeft veel ervaring in
de wereld van kassa-oplossingen en kan
u perfect ondersteunen. Wij begrijpen
uw business door en door. Samen met
u analyseren we hoe RetailPack uw
onderneming ondersteunt. Wij leiden u en
uw medewerkers op en kunnen u ook nadien
blijven ondersteunen.

Heeft u meerdere winkels of magazijnen?
Dan houdt RetailPack zonder problemen
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