RECREATEX KASSA

RECREATEX
Recreatex is het softwareplatform dat als totaaloplossing dient bij de informatisering van recreatieve centra en diensten. Recreatex is
ongelimiteerd in aantal gebruikers en kan zowel kleinschalig als grootschalig worden gebruikt. Recreatex is ontworpen met de laatste
Microsoft technologie en is gebaseerd op een SQL-database.
GANTNER biedt Recreatex aan als lokale client-server toepassing of als “software as a service” binnen een gehoste omgeving. Integratie
is een keyfactor: RCX kent tientallen koppelingen met financiële, administratieve en technische toepassingen.

RECREATEX KASSA
Recreatex Kassa is een sterk geïntegreerde module voor de snelle
en eenvoudige afhandeling van verkopen (receptie, shop, horeca).
De kassamodule van Recreatex is naadloos geïntegreerd met de
andere Recreatex-modules. Zo is het tevens mogelijk inschrijvingen
op wachtlijsten/lesgroepen en activiteiten te registreren, groeps
reserveringen op te vragen en een uitgebreide historiek van klanten
en abonnementen te beheren.
Ook de aankoop van cultuurtickets, een accommodatiereservering
en de inschrijving voor een activiteit kunnen via de kassamodule
worden behandeld en afgerekend.
De afrekening kan gebeuren op verschillende manieren: contant,
elektronisch, factuur, incasso, waardecheques, geldbeugel, cadeaubonnen of een combinatie hiervan.

Door de integratie met de aankoop- en voorraadmodule bent u steeds op de hoogte van de huidige voorraad van artikelen en beschikt u
over een volledig automatisch systeem dat u aangeeft wanneer bepaalde aankopen moeten gebeuren.
Recreatex Kassa is btw-gecertificeerd. Alle financiële transacties worden correct geregistreerd waardoor fraude onmogelijk is.
De koppeling met toegangscontrole resulteert in een volledig geautomatiseerd systeem op het gebied van verkoop en bezoekregistratie en verzekert een vlotte doorgang in uw accommodatie. Tijdens zeer drukke momenten kan het inzetten van een self-service kiosk de
bezoekerspiek opvangen. Uw klant kan via de self-service kiosk volledig autonoom onder meer bepaalde aankopen doen, een reservering maken, zich inschrijven voor een activiteit of een ticket aankopen.

OFFLINE KASSA
Het gebruik van Recreatex Kassa vereist een continue netwerkverbinding. In de zeldzame gevallen
waarbij de netwerkverbinding wordt verbroken, is het mogelijk om terug te vallen op de offline Recreatex kassa. Dit is zeer nuttig voor shops of horecapunten. Via de offline kassa kunnen nog steeds
verkopen worden geregistreerd. Zodra de netwerkproblemen zijn opgelost, worden de offline
regisraties gesynchroniseerd met de ‘live’ omgeving.

PERSONALISATIE & BEVEILIGING
De sleutelfactoren in een high-performance kassasysteem zijn gebruiksgemak en flexibiliteit. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat uw
klant snel bediend wordt. Om dit te garanderen is de kassamodule zeer intuïtief in gebruik, zeker in combinatie met het gebruik van een
touchscreen. Bovendien kan de gebruikersinterface volledig worden gepersonaliseerd. U kiest zelf welke artikelen, functies en betaalwijzen worden gevisualiseerd op het kassascherm. Er kan ook gewerkt worden aan de hand van productfoto’s of logo’s. In geval van een
horecaomgeving kan ook geopteerd worden voor een tafelplan om de verkopen per tafel te registeren.
Op het niveau van beveiliging kunnen ook instellingen en configuraties, eventueel per werknemer, worden toegepast. Zo kan een pincode worden ingesteld voor de toegang tot de kassa en kunnen bepaalde handelingen worden uitgeschakeld voor bepaalde werknemers.

HIGHLIGHTS
 Grafisch en overzichtelijk

 Barcodescanning voor snelle productverkoop

 Onbeperkt in aantal knoppen

  Integratie met Sodexho-cheques, geldbeugels,

 Multimodaal: muis, keyboard, POS-toetsenbord,

cadeaubonnen en andere betaalmiddelen
 Rechtstreekse ingave PLU-codes mogelijk

touchscreen
 Koppeling met ticketprinter, klantendisplay,

 Pay-in en Pay-out functionaliteiten
 Beveiligd met paswoord, pincode of personeelsbadge

geldlade en webcam
 Keuze uit diverse kassamenu’s met mogelijkheid tot 		
integratie van logo’s en productfoto’s
 Rechtstreekse koppeling met betaalterminals
(pin, chip, bancontact)

 Geïntegreerde bezoekerstelling
 Uitgebreide rapportagemogelijkheden via periodestaten,
kasboek, kassiersverslagen en vergelijkende omzetten
 Geïntegreerd met volautomatische betaalkiosken

 Tafelverkoop mogelijk gekoppeld met tablet

OVER GANTNER
GANTNER, met kantoren in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, India, Dubai en Australië, Verenigd Koninkrijk en USA is actief op
het vlak van software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiesector.
GANTNER is reeds 30 jaar een gewaardeerd ICT-bedrijf met meer dan 380 professionele medewerkers. Dankzij de innovatieve softwareontwikkeling en een constante customer awareness zijn we in staat vooruitstrevende oplossingen te ontwikkelen voor de vrijetijdssector.
GANTNER legt de focus op totaalprojecten met als basis het eigen softwareplatform Recreatex, specifiek ontwikkeld voor recreatieve
diensten, zwembaden, musea, theaters, dierentuinen en recreatieparken. Daarnaast behoren ook elektronische sluitsystemen, IT-services, toegangscontrolesystemen en het eigen gebouwenbeheersysteem tot de core competenties van GANTNER.
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