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Soita 020 789 750 tai myynti@jariahola.fi 

Asiakasrekisteri 
✓ tarkka ostohistoria 
✓ asiakkaiden vertailu 

▪ ostot euroina 
▪ käyntikerrat (lukumäärä) 
▪ koska käynyt viimeksi 

✓ tilimyyntimahdollisuus (myös luottoraja) 
✓ automaattinen alennus tai etu asiakaskohtaisesti 

Varaukset (pöytävaraus, kampaamoaikavaraus) 
✓ varaukseen voi lisätä varatut tuotteet, työt jne. 
✓ varatut tuotteet, työt jne. voi siirtää suoraan 

kassakuitille 
Monipuolinen pöytämyyntikäsittely 

✓ laskun jako ja yhdistäminen 
▪ jako tuotteittain 
▪ tuotteen jako osiin (esim. viinipullo) 
▪ jako henkilömäärän mukaan 

✓ laskujen yhdistäminen 
✓ laskun avaus nimellä 
✓ graafinen helposti ylläpidettävä pöytäkartta 

(useampia) 
Kelluvat myyjät/tarjoilijat 

✓ myös myyjäkeskeytystoiminnalla (drive through) 
Valikot ja reseptitoiminto (set menu) 

✓ yksi tuote/2 eri verokantaa (hotellimajoitus, drinkki…) 
✓ alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka 

Varastonvalvonta ja inventointi (Ahola-Cloud) 
Helppo ohjelmointi 

✓ voit tuoda tuote yms. rekisterin suoraan esim. Excel-
taulukosta  

✓ painamalla tuotenäppäintä, pääset suoraan 
tuoteasetuksiin 

Liitännät erilaisille lisälaitteille 
✓ jaettavat kirjoittimet 

Elektroninen kontrollinauha 
10 eri hintaa tuotteelle (VIP, kanta-asiakas, henkilökunta jne.) 
EAN- viivakoodituotteet 
Työajanseuranta 
Raportointi vapaalta ajanjaksolta (kalenteri) 

✓ rahaliikenne 
✓ tuotteet, tuoteryhmät, pääryhmät 
✓ myyjät 
✓ asiakkaat/asiakasryhmät 
✓ myynti tunneittain (myös tuotteittain tunneittain) 
✓ TOP 50 tuotteet 

Raportit automaattisesti haluttuihin sähköposteihin (esim. 
kirjanpitäjälle) 
 

 

 

Casio V-R7100 

Tekniset tiedot 

• 15,6’’ kosketusnäyttö (TFT 1366×768) 

• Näytön kulma helposti säädettävissä 

• Android 4.2 

• Muisti: 2GB RAM, 16GB Flash 

• 2 kpl SD-muistikorttipaikka 

• 4 kpl USB-portti 

• 3 kpl COM-porttia 

• 1 kpl HDMI portti 

• 2 kpl kassalaatikkoliitintä 

• Dallas-lukko (avaimet lisävaruste) 

• LAN 

• WLAN 

• Bluetooth 

• WA-B20-EB portin jakaja (lisävaruste) 

• 2 kpl USB-porttia 

• 3 kpl COM-porttia 

• 2 kpl kassalaatikkoliitintä 

• Mitat (ilman kassalaatikkoa) 

• 400(L) × 300 S) × 335(K) mm 

• 400(L) × 45(S) × 250(K) mm (pelkkä näyttö) 

• Paino 7 kg / 3,5 kg (pelkkä näyttö) 

Kassalaatikko: DL2815 (musta) 400(L) × 400(S) × 112(K) mm 

Casion V-R sarja nopeuttaa ja helpottaa henkilökunnan työskentelyä ja parantaa asiakkaiden kokemusta 

merkittävästi. V-R sarja on laajasti personoitavissa eri toimialoille ja erikokoisiin paikkoihin, se kasvaa ja pienenee 

tarpeesi mukaan. Casion kassa-ohjelmisto on erityisesti suunniteltu Suomen markkinoille. Se on kestävä ja 

vikasietoinen kokonaisuus millä varmistat työskentelyn jatkuvuuden. 


