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Wegen en voorraadbeheer.
In coffeeshops waar cannabis artikelen worden verkocht, mag van deze
producten slechts een heel kleine voorraad (500 gram) in de zaak aanwezig
zijn. De artikelen worden vaak meerdere keren per dag bevoorraad. Omdat
het om artikelen gaat die veelal ter plaatse worden afgewogen is door EB
een voorraadmodule ontwikkeld speciaal voor de coffeeshops en
growshops.

In het artikelbestand kan men aangeven of een
artikel via de weegschaal wordt geregistreerd.
Als vervolgens in het verkoopscherm het artikel
wordt aangewezen dan verschijnt midden op het
scherm een venster waarin het gewicht en de
prijs van het artikel wordt afgelezen. Deze
waarden verschijnen eveneens op het
klantendisplay. Als de verkoper klaar is met het
afwegen dan drukt hij op de “OK” toets en het artikel staat geregistreerd.

Verder is in het weegmodule een speciaal stukje voorraadbeheer
opgenomen, waarin tot op de honderdste gram nauwkeurig de voorraad kan
worden beheerd.

Belangrijkste functies
van het voorraad systeem

Op heel eenvoudige wijze
kan men hierin onder
andere de bijvullingen
opgeven, of bij overdracht
van de dienst de aanwezige
voorraad controleren m.b.v.
de weegschaal.
Als er bij overdracht
voorraad verschillen zijn,
dan worden deze in een
apart bestanden opgeslagen.

Op deze wijze kan men per verkoper of per dienst de
totalen van de verschillen over een langere tijd registreren.
Zelfs voor de registratie van het gruis en de restanten zijn
speciale voorzieningen aangebracht

het verkoopscherm

een voorraad overzicht

Afronden van bedragen
Op veel plaatsen wordt verkocht
tegen vast bedragen bijv. porties
van 10 Euro. Omdat het onder
normale omstandigheden
ondoenlijk is om precies op een
rond bedrag uit te komen, kan
men instellen dat het programma moet afronden bijvoorbeeld op 10 cent.
Op deze wijze zal de klant soms iets meer of iets minder krijgen, maar men
bereikt een heel snelle werkwijze. Erg fraai is dat intern wel de exacte
hoeveelheden van de voorraad worden afgeboekt tot op de honderdste gram
nauwkeurig !

Het bijvulscherm

Tijdens het bijvullen wordt gewaarschuwd indien de 500 gram grens wordt
overschreden !
Het systeem kan automatisch omschakelen naar andere prijzen als er wordt
gewerkt met speciale dag- of weekend kortingen. Ook kortingen bij afname
van grotere hoeveelheden worden probleemloos verwerkt.

Met EBpos heeft u de mogelijkheid om op elk moment van de dag de
actuele voorraad op te vragen op het scherm van uw Smartphone.

Ook coffeeshops die werken met voorgewogen
zakjes hebben veel voordeel van de EBpos
voorraadmodule. Erg handig is het om in deze shops
met barcodes te
werken.

EBpos kan probleemloos
worden gekoppeld aan de
betaalautomaten van CCV

In de afgelopen jaren zijn door de belastingdienst en het NMi steeds
zwaardere eisen gesteld aan het systeem. EBpos voldoet aan deze eisen.
Alle voorraad-,verkoop- en bijvul mutaties kunnen gedurende 7
jaar worden bewaard. Het NMi testcertificaat nr. is TC6859

