
SNABB OCH PROFESSIONELL HANTERING AV GÄSTER! 

Sveriges troligtvis enklaste kassasystem 
att använda! 

Bättre kassahantering ger bättre resultat! 

- Kopplas ihop med din kortterminal (Babs,
Verifone, Nets) via din internetrouter.
Vilket gör att din dagsrapport alltid
stämmer mellan Kontant och Kort!

- Gästräknare alltid synlig för användaren
- Lätt att rätta felslag och utslagna kvitton
- Historik och säljstatistik i valfri period
- Presentkort/Lunchkort laddas på plastkort
- Fakturerings program med följesedlar
- Rapporter exporteras som SIE filer direkt

till ditt bokföringsprogram
- Personalliggare logg in/ut inbyggd. Lätt

att administrera. Visar även totalarbetstid

Har du råd att INTE hänga 
med i utvecklingen? 
Sveriges snabbaste växande kassaprogram –
Mer än 1.300 licenser sålda sedan 2011!  

Ta tag i utvecklingen av ditt gatukök och låt 
oss visa varför vi är utvald samarbetspartner. 
Slå en signal idag och boka en kostnadsfri 
genomgång av TruePOS! 

Stora tydliga menyer och tangenter – Lätt att använda! 

Vill du inte göra den enkla löpande programmeringen själv 
– Då gör vi den åt dig via uppkoppling till kassan!

TruePOS Kassasystem 
UTVALD SAMARBETSPARTNER TILL SNABBT & GOTT 

- SVENSKUTVECKLAT PROGRAM



Lätt att använda 
Inga direkta datakunskaper krävs för att arbeta med 
TruePOS. Programmet är utvecklat i Sverige efter 
våra kunders krav på snabbhet och tydlighet. 
TruePOS har ett revolutionerande gränssnitt som 
förenklar ditt arbete 

Smarta funktioner 
På funktionssidan hittar du alla genvägar du 

behöver. Dagsavslut för kassan och kontokort, 
periodiska rapporter, logga in/ut och administrera 

personalliggaren, starta distanssupport m.m. 

Vi kan även erbjuda en godkänd koppling till 
Personalkollen – Ditt kompletta program för 

stämpelklocka, schema och lönehantering 

Smal elegant modern kassa 
TruePOS arbetar med Windows 7 Professional som 
plattform. Inga onödiga licensavtal tillkommer, du 
äger programmet! Med ett supportavtal så ingår fria 
uppdateringar, och vi hjälper dig då utan övrig 
kostnad via TeamViewer installerat på din kassa. 
Perfekt för extern hjälp! 

TruePOS med kortkoppling 
- Har du problem att få kassarapporten att

stämma mot kort efter dagens arbete?

- Vill du undvika upp till 1000 onödiga tryck
varje dag på en extern kortterminal?

Låt oss då installera din bäste vän – Utvald 
samarbetspartner TruePOS Kassasystem! 

Välkommen att kontakta oss för mer information! 

TruePOS kostar dig från 25kr/ per dag – Ger dig en mycket enklare tillvaro tillbaka! 

Prisexempel från 679 kr/månad. Vi hjälper dig att hitta rätt avbetalningstid på ditt nya kassasystem 

THOMAS HEDSTRÖM  THS BUTIK & RESTAURANGSYSTEM AB Telefon 070-644 22 65 
thomas@thskassasystem.se www.thskassasystem.se 




