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Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg
kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere.
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Om Unipos
Unipos AS er en landsdekkende totalleverandør av kasse- og butikkdata. Vi har over 
20 års erfaring med utvikling og levering av butikkdataløsninger til ulike typer butik-
ker og bransjer. Ved å velge oss får du en leverandør med alt på ett sted. Vi utvikler, 
produserer, leverer og gir full opplæring og support selv. Utviklingen av programvaren 
og tjenestene bygger på tett samarbeid med kundenes behov over lang tid. Kombinert 
med dette og ansatte med lang fartstid i bransjen kan vi levere moderne produkter og 
tjenester til konkurransedyktige priser. Samtidig er vi er svært fokuserte på å levere
kvalitet, brukervennlighet og service til alle våre kunder.

Unipos har flotte og moderne showroom både på Skedsmokorset ved Oslo, samt et 
landsdekkende partnernettverk for lokal tilstedeværelse.

Vår visjon er å levere neste generasjons kassesystem tilpasset dine behov basert på
prinsippene:
 •  Enkelt å velge riktig – system tilpasset dine behov
 •  Brukervennlig, moderne og intuitivt system
 •  Konkurransedyktig priser – ingen skjulte kostnader
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Neste generasjons butikkdatasystem

Unipos butikkdatasystem 
– mer enn bare en kasse
Et moderne kassesystem skal gjøre mer enn å dekke 
grunnleggende behov som å registrere salg. Våre bu-
tikkdataløsninger vil være et verktøy som hjelper deg 
til å effektivisere dine daglige oppgaver og gi deg ut-
fyllende rapporter og statistikker slik at du hele tiden 
har kontroll og får et solid grunnlag til å ta de riktige 
beslutningene for din bedrift.

Overskrift her?
Visste du at ditt butikkdatasystem kan bli din beste 
selger? Knytt sterkere bånd til dine kunder med 
lojalitetsprogram, opprett kampanjer, tilby gavekort, 
send ut nyhetsbrev og få nye kunder og salg via din in-
tegrerte nettbutikk. Vi ser at våre kunder som utnytter 
kassesystemet til sitt fulle, oppnår større suksess.

Jobb fra hvor du vil
Vår butikkdataløsning fungerer slik at du har mulighet 
til å installere en ekstra klient egen PC. Slik kan du 
administrere kunder, varer, kampanjer osv. fra hvor 
som helst uten å være tilstede i butikken. Det gir deg 
fleksibilitet og kontroll.

Unipos Skyportal
Med Unipos Skyportal vil du ha tilgang til salgstall, 
omsetning og oppgjørsrapporter, uansett hvor du er. 
Skyportalen er tilpasset like godt til en Mac eller PC 
som nettbrett og mobil. 

Det beste fra Online og offline
Vi har jobbet med våre kunder i over 20 år og skjønner 
at det er viktig å kunne ha en fullverdig kasseløsning 
uansett om du har tilgang til internett eller ikke. Op-
plever du å miste internettet en periode vil vårt system 
fungere like godt, og når du er tilkoblet igjen vil all 
data og informasjon synkroniseres sømløst.

Vi har utviklet løsninger som lar deg drive butikken din på en smartere og mer effektiv måte. 
Dette innebærer blant annet smart lagerstyring, ordre og fakturering, analyse av salgs- og 
kundedata, markedsføring, utvidelser, integrasjoner og mye mer. Unipos butikkdata er et helt 
system med mange muligheter, både for den enkle og avanserte bruker.
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Netthandel - nettbutikk integrert 
med butikkdata
Ferske trendanalyser viser at fysisk butikk og nett-
handel smelter sammen, og dette vises i at fler og fler 
kunder handler varer på nett i dag. Mange synes det 
er vanskelig, tidkrevende og dyrt å starte og ved-
likeholde sin egen nettbutikk. Vi har derfor laget en 
løsning som gjør at du kan få din egen profesjonelle 
nettbutikk - uten å bruke mye tid og penger. Med vår 
helintegrerte nettbutikk blir vareinformasjon, lagerstatus, 
priser, kampanjer og bilder sømløst synkronisert med 
butikkdataen din. 

Voks med oss
Etter hvert som din forretning vokser og utvikler seg 
vil kanskje behovene også endres. Våre kasseløsninger 
finnes i ulike størrelser og moduler. Du kan når som 
helst oppgradere til en løsning som ivaretar dine be-
hov – raskt og enkelt, uten å miste registrere data. 
Bilde av produktpakkene med en pil som peker bor-
tover eller oppover?
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Moduler
Ulike bransjer krever ulike behov. Det er enkelt å legge 
til moduler på grunnpakken for å tilpasse butikkda-
taen dine behov.

Nettbutikk integrert med butikkdata
Ferske trendanalyser viser at fysisk butikk og netthan-
del smelter sammen, og dette vises i at flere og flere 
kunder handler varer på nett i dag. Med vår helinte-
grerte nettbutikk blir bestillinger, vareinformasjon,
lagerstatus, priser, kampanjer og bilder sømløst syn-
kronisert med butikkdataen din. Denne løsningen er 
skreddersydd for den faktiske hverdagen til butikkhan-
del hvor man ønsker å bruke mest mulig tid i butikk, 
og ikke på administrering.

Alltid god Support og service
Vårt support-team står klare til å hjelpe deg hvis det er 
noe du trenger. Vi har mulighet til å koble oss på din 
butikkdata og assistere deg som om vi er på stedet. 
For enkelt å komme i gang med ditt kassesystem kan 
du benytte deg av våre videokurs.

Brukervennlig og moderne
Selv om Unipos butikkdatasystem er et innholdsrikt 
system er det likevel moderne, oversiktlig og meget 
brukervennlig. Alle skjermbilder og knapper er logisk 
satt opp og du lærer deg raskt å bruke systemet.


