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Simple og brugervenlige løsninger 

Innovative løsninger til attraktioner 

Vi kan altid finde den helt rigtige løsning til dig!Simple og brugervenlige POS-løsninger

Én samlet 
POS-løsning til 

detailkæder
Skab en god oplevelse for jeres kunder og få samtidig en POS-løsning 

med tidsbesparende processer, der gør det muligt som kæde 
at skabe en succesfuld forretning
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Indhold 
Få succes med jeres detailkæde
Vi ønsker, at I får succes med jeres detailkæde. I dette katalog præsenterer vi et indblik i 

mange af de muligheder, som I får gennem en POS-løsning fra Amero. Få her overblikket 

over de emner, som vi kommer omkring. 
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Et komplet kassesystem til detailkæder 
Har I en butikskæde eller en stor butik, er vi hos Amero bekendt med de 

udfordringer, I står overfor i hverdagen med jeres kassesystem. 

Vi servicerer et væld af forskelligartede butikskæder i diverse brancher, som 

har brug for en kyndig fagspecialist, der kan rådgive og ikke mindst levere 

løsninger, der gør hverdagen nem og mere effektiv. 

Og hvis der er noget vi har lært af vores kunder i detailbranchen, er det at 

værdien i at have en brugervenlig POS-løsning, som mindsker tiden på 

administrativt arbejde og øger tiden til jeres kunder.

Derfor får I et komplet kassesystem til jeres detailkæde, der gør det muligt at 

skabe en succesfuld forretning. 

Udpluk af kunder:
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FlexPOS
Kassesoftware 

FlexPOS er navnet på den kassesoftware, der anvendes i 

kassesystemer fra Amero. 

Virksomheden FlexPOS startede i 2005 og var blandt det første 

”Software as a service” kassesoftware. FlexPOS koncentrerer 

sig 100% om udvikling og drift.



5Amero

FlexPOS alt i et 
kassesoftware
Kassesoftware fra FlexPOS er udviklet med henblik på at være så brugervenligt som 

muligt. FlexPOS er lavet, så det understøtter kæder, og det udvikles løbende, så 

softwaren holder jer på forkant med tiden. Amero er certificeret FlexPOS-partner, hvilket 

er jeres garanti for god service og et dybt kendskab til FlexPOS. Stifter og Direktør i 

Amero, Kasper Smith, er tilmed majoritetsejer og Administrerende Direktør i FlexPOS.

FlexPOS-softwaren kører i dag på +2000 kassesystemer og er et af markedets mest 

gennemtestede, solide og funktionsrige systemer med masser af udviklingsmuligheder.

I får en række særlige fordele: 

Et let og utroligt brugervenligt interface.

Butikker kan nedarve varekatalog  fra 

hovedbutikken, samtidig med man kan 

inddele efter lokationer og se hvor meget 

der er på lager og er solgt  i de 

pågældende butikker. 

Lagermodul giver mulighed for 

administration af produkter. 

Med logistikmodulet kan I lave 

bestillingslister og se, hvilke varer I har 

modtaget samt bestille varer fra 

leverandører eller fra andre butikker i et 

kædesetup

Automatisk opdatering af kassesoftware.

Automatisk backup af kasse-

apparat data.

Mulighed for udveksling af data med 

ønskede systemer via API.

Webbaseret administrationsmodul i 

BackOffice, hvor I nemt kan administrere 

produkter, håndtere jeres kundedatabase 

og trække rapporter om jeres forretning. 

Håndter varianter hvis varen eksempelvis 

findes i flere farver eller størrelser.
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FlexPOS Backoffice

Produkter
BackOffice er stedet hvor I administrerer 

de produkter, I sælger i jeres forretning. 

Her kan I oprette varer med produkt- 

nummer og navn, brand, leverandør, og 

vælge, hvordan varen skal fremgå på 

kvitteringen til dine kunder. Det er også 

her, at I redigerer og sletter produkter.

Når I opretter varen, angiver I også både 

kostpris og salgspris, og I kan vælge en 

stregkode eller få tildelt en. I kan også 

vælge hvilken farve, varens knap på 

kassesystemet skal have. 

Når I køber et kasseapparat fra Amero med FlexPOS kassestoftware, medfølger 

FlexPOS BackOffice også. BackOffice er et specialudviklet administrationsprogram, hvor 

I nemt og hurtigt kan styre mange dele af jeres virksomheds drift, såsom produkter, 

kampagner og priser. BackOffice er både brugervenligt og intuitivt. FlexPOS BackOffice 

er browserbaseret, hvilket vil sige, at I kan tilgå jeres BackOffice, når det passer jer bedst 

– Uanset hvor I er.

FlexPOS BackOffice er 
browserbaseret, hvilket vil sige, at du 
kan tilgå din BackOffice, når det 
passer dig bedst – uanset hvor du er. 
FlexPOS og BackOffice er 
licensbaseret software, der løbende 
udvikles og opdateres. På denne 
måde har du altid de nyeste 
muligheder og funktioner i både 
kassesystem og BackOffice.

Opsætning

I BackOffice har I mulighed for at 

tilpasse opsætningen i forretningen. I 

kan oprette og fjerne brugere til kassen. 

I kan også tilpasse hvilke knapper og 

genveje, der skal være på dit 

kassesystems skærm, så det passer til 

dig og din forretnings behov.

Tilpasning af print:

I har mulighed for at tilpasse diverse 

print efter dine ønsker. Det gælder 

kvitteringer, gavekort, kuponer, billetter, 

garanti kvittering, faktura, byttemærker 

og mere. 

I kan også lave et hovedforretning- 

niveau, så andre forretninger får samme 

design og samtidig tilpasse adresse og 

lignende til den enkelte forretning.
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FlexPOS Backoffice

Kampagner

I BackOffice har I også mulighed for at 

opsætte kampagner. I kan planlægge 

kampagner ud i fremtiden som 

eksempelvis ved Black Friday og 

juletilbud, så kampagnen er klar til at køre 

på et bestemt tidspunkt. 

Lagermodul og status

Hvis I vælger at få FlexPOS’ lagermodul, 

kan I også se det i BackOffice (se side 9). 

Her kan I se alle varer i forretningen og 

redigere i pris, nedskrive varer, trække 

rapporter til bestilling af varer osv. 

Gavekort og tilgodebeviser 

I har mulighed for at se en oversigt over 

alle de gavekort og tilgodebeviser, jeres 

forretning har udstedt gennem tiden, og 

om de er indløst eller ej.

Statistik og rapporter

I BackOffice har I mulighed for at se 

rapporter og statistikker. I kan danne et 

overblik over forretningsdata og følge 

virksomhedens vigtigste tal. 

Rapporter og statistikker giver mulighed 

for at følge virksomhedens vækst, og 

afkode trends og behov hos kunder. 
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FlexPOS funktioner 
Hos Amero har vi  har samlet en liste til jer med et udpluk af nogle af de funktioner, som er i 

FlexPOS kassesoftware. På den måde kan I nemt få et overblik over de mest brugte 

funktioner. Mangler I noget på listen, så spørg endelig om det er noget, vi kan løse for jer. 

■ Variantstyring

■ Selvbetjening

■ Lagerstyring

■ Status og lageroptælling

■ Print af varelabel

■ Kundedisplay/billeder og 

video

■ Håndtering af alle kendte 

betalingsformer, kreditkort 

og valuta

■ Mobilbetalingsløsninger

■ Datostyrede priser og rabatter 

■ Flere stregkoder på samme 

vare

■ Quick-knapper til hyppigt 

solgte varer

■ Gruppesalg

■ Pausesalg

■ Gavekort og tilgodebevis på 

tværs af kæder 

■ Varesøgning

■ Byttemærker

Udpluk af funktioner: 

■ Print af tilbudslabels 

■ Returnering af varer via. 

stregkoder på bon 

■ Se lager i egen butik og 

andre butikker 

■ Online salgstal og 

statistikker

■ Mix’n’Match rabatter

■ Fjernsupport/Undervisning

■ Logistikmodul

https://amero.dk/plastikgavekort/
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Lagermodul 
Hos Amero får du både et lagermodul og et logistikmodul, hvor du kan administrere 

varer og bestillinger.  Med lagermodulet får du nogle basale funktioner i forhold til 

administration af produkter, der kan være tidsbesparende for jeres forretning. 

Adgang alle steder fra via BackOffice 

Det meste foregår i FlexPOS’ 

browserbaserede administrations- 

program BackOffice; her kan man tilføje 

og slette produkter og eventuelle 

varianter.

Opdatering af lagerbeholdning: 

Med FlexPOS kassesystemet får du 

lagerstyring, som opdaterer 

lagerbeholdningen løbende. Har du 

økonomisystem og webshop, kan det 

også integreres med disse. Det smarte 

ved det er, at du sikrer at der ikke bliver 

solgt den samme vare to gange, og 

samtidig er det en nem måde at styre 

regnskabet på.

Du får en række funktioner med 

lagermodulet: 

Som butiksejer er der mange ting der er 

tidskrævende og skal spille sammen, for 

at opnå det bedste resultat og lige netop 

det kan lagerstyring hjælpe dig med.

I får blandt andet mulighed for at lave 

prisjusteringer, foretage op- og 

nedskrivninger af lageret, se jeres 

transaktionshistorik samt 

salgsrapporter, sørge for varetræk ved 

salg og løbende justering af lageret. 

Derudover kan I se lagerantallet direkte 

på de fysiske kasser i forretningerne og 

håndtere fakturaer. 
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Logistikmodul 

Funktioner direkte fra jeres fysiske 
kasse:  

● Bestille varer direkte fra 

leverandør, hvor leverandøren 

efterfølgende modtager 

bestilling på mail. 

● I kan også bestille direkte fra 

andre butikker, hvor de 

ligeledes modtager bestilling 

på mail. 

Funktioner i BackOffice: 

● I BackOffice kan i varemodtage 

bestillinger 

● I kan sende og modtage til 

anden butik 

● Bestille direkte fra jeres 

oprettede leverandører i 

BackOffice

● Indkøbsordre - segmentere, så 

du kun se leverandørs 

produkter 

Rapporter i BackOffice: 

● I BackOffice kan I få 

bestillingsforslag. 

● I kan se bruttoavance på salg 

grupperet på leverandør 

● I kan se interne lagerbevægelser 

● Se leverandørrapport, hvor i kan 

se til og fra bevægelser 

● Se lagerværdi grupperet på 

leverandør 

Hos Amero får I mulighed for at få et logistikmodul. Med dette modul får I hurtig 

varehåndtering fra bestilling til levering. 

I kan med logistikmodulet fra FlexPOS nemt holde styr på alle jeres leverancer fra 

leverandører og/eller andre butikker. Når modulet er aktiveret, kan man via BackOffice 

oprette forskellige leverandører inkl. hovedlager, har I flere butikker i kæden behøver de 

ikke at blive oprettet. Fra modulet kan man nemt indkøbe varer fra de oprettede 

leverandører. 

Funktioner under logistikmodulet: 

● I kan man se jeres leverandører  

● I kan oprette nye samt redigere 

eksisterende leverandører 

● Oprette indkøbsordre 

● Se status på eksisterende 

bestillinger 

● Varemodtage jeres bestillinger 
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Amero 
Mobility App

Hos Amero har vi skabt en trådløs scanner, så i nemt og hurtigt kan 

få overblik over varer, varemodtage og lægge varer på lager. 

Med Mobility App har i desuden altid produktinformation lige ved 

hånden. 
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Mobility App  

Mobility App er jeres bedste ven på lager og i 

butik 

Med Amero Mobility App og trådløs scanner 

kan I og dine medarbejdere lynhurtigt få et 

overblik over varer ved at scanne dem, når I 

står på lageret eller i butikken.

Ved varemodtagelse, kan i blot scanne 

pakkerne med appen og lægge flere varer på 

lager samtidig. Der er også mulighed for at 

tilknytte nye stregkoder eller oprette nye 

produkter og varianter direkte i appen.

I vil desuden altid have produktinformation 

lige ved hånden. 

Med vores nye scanner kan 
vi meget hurtigere opdage 
eventuelle fejl og vi er ikke 
afhængige af hele tiden, at 

være i nærheden af en 
computer, for at kunne 

rette priser, opretter varer 
m.m. Vi er glade for den 

værdi, det har givet os hos 
Billigblomst.
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Funktioner i 
Mobility App 

Spar tid med Mobility App 

Med Mobility App kan i tage BackOffice med rundt på lageret eller i butikken og 

rette lager- og produktinformationer direkte. På den måde sparer i turen frem og 

tilbage mellem lager, kunde og PC. 

Scan dit produkt

Det er nu blevet endnu nemmere at 

scanne dine varer, og I får nu også 

mulighed for at se og redigere 

information direkte i appen, uden at 

skulle bevæge jer til computeren.

Opret varer og varianter

Når I har scannet jeres vare, kan I nemt 

oprette produkter og varianter direkte 

på Mobility Appen. Det sparer jer tid, 

når I kan gøre det på stedet!

Varemodtagelse

Tag imod flere varer ad gangen ved blot 

at scanne en stregkode og vælge, hvor 

mange styk I ønsker at lægge på lager. 

Her kan I også oprette et produkt, hvis 

det f.eks. er første gang, I modtager en 

bestemt vare.

Rediger jeres vare

I har mulighed for at redigere en vare, 

hvis den f.eks. har fået ny pris, eller hvis I 

vil tilknytte en ny stregkode til en vare.

Søge information af varer 

I kan til enhver tid søge efter information 

på  en vare  ved at scanne varens 

stregkode. På den måde har i nem og 

hurtig adgang til information.

Opdater lager 

Har I flere varer på dit fysiske lager, 

end der fremgår i Mobility Appen 

eller i BackOffice? Scan blot varen 

og ret lager direkte - nu er produktet 

opdateret.



Webshop
integrationer 

Hos Amero har I mulighed for at få en integration mellem jeres 

webshop og fysiske butik. Dette betyder at der bliver skabt 

forbindelse mellem den fysiske butik og jeres webshop. 

Hvert 15 min. opdaterer integrationen og sørger for korrekt lagerantal 

- Både fysisk og online. 
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Integration til jeres 
webshop
Skaber forbindelse mellem fysiske butikker og webshop 

Med en webshop integration skabes der forbindelse mellem dit fysiske 

kasseapparat i forretningen og jeres online forretning. Det gør at 

produkter, produktdata og lagerantal altid er synkroniseret. Det gælder 

også ved kæder og forretninger med flere lagerlokationer. 

Opret produkter på kasse eller online 

Med Amero webshop integration, har i mulighed for at oprette produkter 

på to måder. Varerne kan enten oprettes I FlexPOS BackOffice eller 

online gennem webshoppen - I vælger selv. 

Opdatering af lagerantal 

Vores integration opdaterer hvert 15 min. Det vil sige, at lagerantallet 

holdes løbende synkront mellem webshop og kasseapparat, så lageret 

altid stemmer i forhold til salg både online og i de fysiske butikker. 
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Webshops vi 
integrerer til
Har du en webshop, som ikke er nævnt i ovenstående, så kontakt os og hør om muligheden for 
integration til den specifikke webshop-platform.



Økonomi
integrationer 

Med et kassesystem fra Amero kan du få jeres kasser til at snakke 

sammen med jeres økonomisystem. På den måde får i korrekt 

bogføring og sørger for at dagens salg kommer over i 

økonomisystemet. 
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Integration til jeres 
økonomisystem
Korrekt bogføring 

Få sikkerhed for at alle jeres finanskonti automatisk 

synkroniseres med FlexPOS, så jeres salg altid havner på de 

korrekte konti. Vi håndterer at dagens salg ryger over i jeres 

økonomisystem.

Abonnement til økonomisystem 

Abonnement til det valgte økonomisystem afholdes af jer selv. Vi 

hjælper gerne med at oprette en aftale  mod betaling. 

Undervisning og andre ydelser leveres jf. alm timeforbrug.

Lager- og vareintegration 

Med integration til økonomisystem har i også mulighed for at få en 

lager- og vareintegration, hvor i kan styre varer direkte fra jeres 

økonomisystem. 
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Økonomisystemer 
vi integrerer til
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Et Amero kassesystem er 

designet til at arbejde tæt 

sammen med e-conomic. 

Vi har skabt en fuld 

integration, der trækker data 

på tværs af e-conomic 

regnskab og direkte over i 

kassesystemet. Hos Amero er 

integration til e-conomic en 

standardløsning, der lader 

kassen bogføre direkte i 

e-conomic.

Hos Amero har vi bl.a. mulighed for at lave integration til følgende økonomisystemer 

● Microsoft Dynamics 365 - Business Central 

● Microsoft Dynamics NAV 

● Navision Stat

De er ikke en del af vores standard-integrationer, fordi det er større og mere 

komplekse økonomisystemer, der kræver en tilpasset integration fordi jeres 

økonomisystem formentlig har fået lavet tilpasninger. Når vi tilpasser integrationen, 

får I dermed mest ud af koblingen mellem jeres økonomisystem og kassesystemet 

fra Amero. 

Det er muligt for os både at lave integrationerne som finans-integration eller som 

vare- og lagerstyrrings-integration.  

Ameros kassesystemer har en 

standard økonomi-integration 

til Uniconta. 

Integrationen til Uniconta kan 

laves både som 

finansintegration og som vare- 

og lagerstyringsintegration.

Uniconta er et komplet og 

moderne økonomisystem med 

en række brugbare moduler der 

sparer jeres forretning for tid. 

Vores kassesystem snakker 

også sammen med Dinero 

regnskabsprogram, hvis I har 

Dinero Pro abonnement. 

Dine data flyttes fra 

kassesystemet til 

regnskabsprogrammet helt 

automatisk med en dinero 

integration. Det betyder også 

at jeres omsætningstal 

overføres automatisk. 

Standard-integrationer til økonomisystem:

Special-integrationer: 
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Andre 
integrationer 
til detail- 
kæder 

Hos Amero har vi en række andre integrationer, foruden webshop- 

og økonomisystem-integrationer. 

På de kommende sider kan I læse mere om integrationer til 

dashboard systemerne Plecto og Power BI, retail management 

systemet SameSystem, SMS-kundeklub og elektroniske 

hyldeforkanter fra Delfi. 
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Skab et effektivt overblik over jeres forretning:  

Med vores standard integration til Plecto vil I få et fuldt overblik over jeres  salg og produkter. 

Integrationen understøtter store og små detailkæder og snakker sammen med  din POS-løsning. 

Plecto tilbyder jer et dashboard med et overblik i realtid, hvor I med det samme kan se jeres 

fortjeneste, solgte produkter, samt detaljer omkring dine salg. 

REAL-TIME DASHBOARD

Visualisér KPI’er på TV-skærme rundt 

omkring på kontoret eller arbejdspladsen. 

REAL-TIME RAPPORTER

Spar tid med real-time rapporter i Plecto

MÅLSÆTNINGER

Anerkend dine medarbejdere på en sjov og 

visuel måde, når de når deres 

målsætninger

NOTIFIKATIONER

Anerkend og fejr succesen lige når det 

sker. 

KONKURRENCER

Sæt konkurrencer op på tværs af dine 

KPI’er – det er super nemt med Plecto.

PERFORMANCE AFTALER

Opstil visuelle mål for dine medarbejdere, 

hvor både du og medarbejderen kan følge 

med i real-time

https://www.plecto.com/company/partners/amero/?utm_campaign=INT-PAR-C-amero&utm_source=amero&utm_medium=consultant&utm_content=amero
https://www.plecto.com/company/partners/amero/?utm_campaign=INT-PAR-C-amero&utm_source=amero&utm_medium=consultant&utm_content=amero
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Effektiv datavisualisering til jeres forretning:  (special integration) 

Integration til Power BI er ikke en standard-integration hos Amero. Dog er det et system vi har 

mulighed for at integrer til, hvis jeres forretning har brug for netop dette. 

Power BI giver jer blandt andet mulighed for at få dybere indsigt i data fra jeres forretning. 

OVERBLIK OVER DATA FRA DINE SALG

Med en integration til Power Bi, har du 

mulighed for at skabe overblik over dine 

data. Det vil sige at data på salg sendes 

direkte ind i systemet, hvorefter jeres data 

bliver visualiseret på en nem og overskuelig 

måde gennem grafer og tal. 
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Salg fra kassesystemet integreret til vagtplanen 

Har I brug for at vide, hvornår på dagen eller ugen jeres forretning har mest salg, så I har mulighed 

for at planlægge vagtplan efter dette, kan det være Amero har løsningen til dig! 

Hos Amero tilbyder vi nemlig integration til Retail Management systemet SameSystem, hvor dit salg 

fra FlexPOS sendes direkte til SameSystem. 

FRA FLEXPOS TIL SAMESYSTEM 

Med integration til SameSystem kommer hver bon 

(journal lines) automatisk fra FlexPOS ind i 

SameSystem. 

RAPPORTERINGER

Med det salg der sendes til SameSystem, har du 

mulighed for at lave rapporteringer, der viser 

hvornår der er brug for mere eller mindre 

personale i forretningen. På den måde har I 

mulighed for at give jeres kunder den bedste 

kundeservice med nok personale på arbejde. 
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Integration til elektroniske hyldeforkanter: 

Når I har et kassesystem fra Amero, har i mulighed for at få en integration til dine elektroniske 

hyldeforkanter fra Delfi. 

Dette betyder at dine arbejdsgange kan blive meget nemmere med en automatisk synkronisering til 

dine hyldeforkanter - Det eneste i skal gøre er at oprette og overføre dine produkter.  

 

GØR HVERDAGEN NEM

Med elektroniske hyldeforkanter, hvor I nemt 

og enkelt kan tilpasse datainformation, bliver 

hverdagen meget nemmere. 

Det effektiviserer arbejdsgangene og sparer 

jer for fejl og mange timers arbejde 
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Produkt
importer 

Med et kassesystem fra Amero har I mulighed for nemt at importere 

produkter gennem FlexPOS BackOffice - Det gør jeres hverdag meget 

nemmere ude i butikkerne. 
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Nem import af dine 
produkter

Importmodul 

Med importmodulet har I mulighed for at sende CSV-data til jeres 

butik - nemt og enkelt. 

Måden det fungerer på, er at i med importmodulet gennem 

BackOffice kan importere jeres data fra et simpelt excel ark og 

direkte over i BackOffice, så varerne lægges på lager.

Med importmodulet har I også mulighed for at korrigere lageret 

nemt og enkelt. 

Når I skal importere dine varer, tilpasser I selv, hvilke kolonner 

der skal importeres til hvilke felter i FlexPOS
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Amero 
Hardware 

Når I skal have en POS-løsning til jeres kæde, får i det bedste set up 

af hardware. På de kommende sider vil i blive præsenteret for vores 

standard hardware og de muligheder for tilkøb I har. 
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Standard hardware

Kasseapparat
Brugervenligt touch kasseapparat  
udviklet specielt til butiksdrift med  
en 15” robust touchskærm.

Pengeskuffe
Sikrer dine kontanter mod 
tyveri. Skuffen åbner 
automatisk ved salg 
og kan låses og åbnes med 
nøgle.
    

Stregkodescanner
Undgå tastefejl. Scan 
stregkoder  hurtigt og nemt. 
Håndholdt  scanner tilsluttes 
via kabel. 

Bonprinter
Hurtig og driftssikker 
bonprinter,  som selv klipper 
bonerne. Er  desuden let at 
fylde med papir.

Labelprinter
Print labels med varenavn, pris,  
varenummer, stregkode m.m. 
Det gør det nemmere for jer at 
håndtere varer på kassen.

Betalingskort-terminal
Hurtig ekspedition. Beløbet 
skal  kun tastes på 
kasseapparatet.  Minimerer 
risiko for tastefejl.

3 års garanti på hardware
Vi leverer 3 års garanti på touchskærme, 
bonprintere, pengeskuffer og 
stregkodescannere.

Betaling med MobilePay
Tilbyd dine kunder at betale 
med  MobilePay. Danmarks 
mest  udbredte betalingsapp.

Når i skal have en ny POS-løsning, er hardware såvel som software vigtigt. Derfor har vi 

på siden her samlet vores standard hardware, der kan give værdi til netop jeres butikker. 
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Tilkøbsmuligheder

10’’ Kundedisplay
Kundevendt skærm som viser 
kundens bon samt billeder 
(såsom logo og reklamer). 
Skærmen viser også, hvis kassen 
for eksempel er lukket.

Trådløs dankortterminal
Gør betaling lettere for jer og dine 
kunder. Med en trådløs 
dankortterminal kan i bevæge jer 
rundt med betalings-
terminalen.  

Plastikgavekort
Tilbyd plastikgavekort og 
-tilgodebeviser til dine 
kunder. Det holder 
længere end en udskrevet 
bon.

Håndterminal
Udfør hurtigere 
statusoptælling med en 
håndterminal. 
Formindsker chancen for 
fejl.

Trådløs håndscanner
En mobil og trådløs 
håndscanner, som kan 
scanne 1500 stregkoder pr. 
ladning.

Smykke-labelprinter
Få en printer til at udskrive 
dine egne smykkelabels, som 
passer til alle typer af 
smykker. 

Tablet
Kompakt og kraftig tablet 
med Windows styresystem, i 
et tyndt og lækkert design. 

Servicemodul
Få overblik over dine 
kunder og deres 
servicesager samt se 
status på de forskellige 
sager. inkl. smykkemodul

Cafémodul
Få mange værdifulde funktioner, hvad 
end I har en  á la carte restaurant, 
stemningsfyldt café eller populær 
takeaway.

Men udover vores standard hardware som de fleste detailkæder har, har vi også en 

række tilkøbsmuligheder, der kan være med til at få jeres butikker til at fremstå endnu 

skarpere og gøre kundeoplevelsen bedre. 
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Omnichannel 
Loyalitets- 
klub 

Hos Amero har i for omnichannel markedsføring med loyalitetsklub, 

også kendt som kundeklub. 

Her har jeres kunder mulighed for at optjene bonus, modtage rabatter 

og markedsføring - alt sammen automatisk. 
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Loyalitetsklub

Loyalitetsklub til jeres forretning 

Med en komplet POS-løsning fra Amero, har I mulighed for at tilkøbe kundeklub, der 

skaber loyale kunder. Med kundeklubben  får I en unik mulighed for omnichannel 

markedsføring. 

Simpelt system 

Med Amero kundeklub får i et simpelt 

kundeklub-system, der er integreret med 

FlexPOS. Her giver I jeres kunder 

mulighed for at optjene bonus frem for 

rabat og tilføje mersalg til forretningen. 

Segmentering af kunder 

I får mulighed for at opdele kunder i 

forskellige grupper, der gør 

markedsføring nemmere, så jeres kunder 

får markedsføring efter deres 

købsadfærd. I kan desuden bruge 

kundedata til at inddele i grupper eller 

give rabatter ved eksempelvis 

fødselsdag. 

Stort udvalg af muligheder 

Kundeklubben giver desuden mulighed 

for at sende automatiske sms’er ved 

eksempelvis oprettelse og efter 

bestemte betingelser, se statistikker over 

medlemmer og optjene bonus både i 

fysisk butik og online. 

Hos Amero kan I også få en kundeklub 

app til dine medlemmer. 

Loyalitetsklub



Markedsføring 
i butikken 

Når I har et kasseapparat fra Amero, kan I for at tilkøbe et 

kundevendt display, der giver muligheden for at lave markedsføring 

vendt mod kunderne, samtidig med at jeres kunder får lov til at følge 

med i deres køb m.v. 
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Kundevendt display 
på kassesystemet 

Gruppering af markedsføringsmateriale

I BackOffice kan I inddele jeres 

markedsføringsmateriale i grupper fx. efter 

sæson eller nyheder. 

Lad dine kunder følge med i salget  

Displayet kommer med letlæselig skrift, så 

kunderne har mulighed for at følge med i bon 

og samlede pris. Rabatter vil også blive vist 

på skærmen. 

Tidsstyring af slideshow 

I har også mulighed for at styre, hvilket 

tidspunkt på dagen, i gerne vil have jeres 

billeder eller video vist. Dette giver mulighed 

for at køre kampagner på bestemte 

tidspunkter af dagen - en fordel til 

eksempelvis Black Friday. 

Drag & drop  

Med vores drag & drop funktion er 

brugervenligheden i top, når markedsføring 

skal sættes op. Med denne har I mulighed for 

at rykke rundt på billeder og video som I har 

lyst til samt indstille tidsintervaller. 

Logo og design

Med et kundedisplay fra Amero får I en 

skærm, der vender mod kunden. På displayet 

har I mulighed for at sætte jeres logo. Hvad 

der ellers skal være på skærmen, kan i 

designe selv. 

Billeder og video 

På det kundevendte display kan I anvende 

både billede og video. I sætter jeres 

markedsføringsmateriale op i BackOffice. 



Tilkøbsmulighed
er
Tilkøbsmulighed
er

Læs mere om, hvad vores kunder siger, hvilke kunder 
vi leverer til og hvad I kan forvente af Amero som din 
POS-leverandør. 

Samarbejdet 
med Amero 



36Amero

Hvad kan I forvente af Amero?

36

Mere end bare en leverandør

Vælger I Amero som leverandør af dit 

kassesystem, kan I forvente, at vi er meget 

mere en "bare" det. Vi kender jeres branche 

qua vores erfaring og ønsker at være en vigtig 

sparringspartner.

Vi stiller spørgsmål

I vil opleve, at vi gør en dyd ud af at sætte os 

ind i jeres situation og forretning. For at få den 

forståelse, stiller vi spørgsmål - det er en 

naturlig del af den første dialog. Vores 

hovedfokus at levere et system, som gør jeres 

daglige betjening af kunder nem, hurtig og 

smertefri, så I kan få en succesfuld forretning.

Forvent en ærlig dialog

Ønsker I sparring, gode råd og en hjælpende 

hånd til at komme i gang og få et overblik, så 

sidder vi altid klar. Hellere en snak for meget 

end en for lidt. 

Amero er en danskejet virksomhed, der startede i 2011. I dag tæller vi omkring 30 
ansatte, og vi har + 1200 aktive kassesystemer fordelt i Danmark, Norge, Færøerne 
og Grønland.

Vi går op i den gode og ærlige relation, og vi 

sælger ikke noget til dig, hvis vi kan se, det 

ikke vil skabe værdi.

Sådan skaber vi værdi for jeres detailkæde

Amero skaber værdi for din detailkæde ved 

at levere en samlet løsning, hvor du både får 

et komplet kassesystem kombineret med 

integrationer til webshops og 

økonomisystemer. 

Men ikke nok med det, så får I nogle 

redskaber til at styrer lager og logistik 

direkte fra kassen eller Mobility App, hvilket 

giver mere effektive arbejdsgange og sparer 

jer for tid brugt på administrativt arbejde. 

Alt i alt, skaber Amero værdi ved at levere en 

komplet løsning der binder jeres forretning 

sammen og giver en bedre kundeservice.
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#1 Vi er ét team

Vi lykkes og  gøre en forskel i fællesskab. Vi søger det 

bedste for teamet og ikke for os selv. Vi tager ansvar 

for vores løsninger og kunder som ét team på tværs af 

Amero, og derfor fejrer vi også succeserne sammen. Vi 

er afhængige af hinandens viden, erfaring og ideer 

uanset hvilken rolle eller titel, vi har. 

#2 Vi gør det, vi siger

Tillid er altafgørende for at skabe en god arbejdsplads 

og for at levere fantastiske løsninger til vores kunder. 

Tillid kommer af, at vi gør det, vi siger. Det gælder både 

over for hinanden og overfor vores kunder. Vi holder 

ord og overholder aftaler. Det gælder i vores løsninger, 

og det gælder i vores kundeservice. Vi oversælger ikke 

noget, og vi lover kun, hvad vi kan holde. 

#3 Vi kører først, når det virker 

Når vi leverer en løsning til vores kunder, kører vi først, 

når det virker, og kunden er glad. Så simpelt kan det 

siges. Vores løsninger er kritiske for vores kunders 

forretning, og det tager vi ansvar for ved at være 

grundige i alle processer og led af vores forretnings, og 

vi stiller samme krav, når vi leverer noget til hinanden i 

Amero. 

#4 Vi er dedikeret til fingerspidserne

Vi bringer engagement, nysgerrighed og en stærk 

interesse for at levere den bedste løsning og 

kundeoplevelse ind i alt, hvad vi gør.  Vi stræber efter at 

gøre vores arbejde én procent bedre hver dag, så vi 

konstant løfter os i alle områder af vores forretning, 

samarbejde og faglighed. 

Vores fire værdier
I Amero har vi fire værdier, som betyder meget for os. Det er fire pejlemærker, som vi bruger i 

hverdagen over for vores kunder og over for hinanden. Derfor vil vi gerne dele værdierne med dig.
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Vi vil levere Danmarks 
bedste support
Hos Amero lever vi af glade og tilfredse kunder, og det kræver selvfølgelig en 
dedikeret og engageret support. Når du har en butik eller webshop, du skal drive 
i hverdagen, er det derfor helt uundværlig at kunne ringe til supporten og hurtigt 
få løst problemet. Vi stræber derfor efter at levere Danmarks bedste support. 

Du kan altid ringe på tlf. 77 34 34 80.

 Ring alle hverdage 

 Ring alle hverdage 9-17. Vores supportere hjælper og giver vejledning 

alle hverdage 9-17.

 
 Dansk support 

 Kompetent, hjælpsom og dansk-talende supporterer. Vi garanterer at 

du får en kompetent, hjælpsom og dansk-talende supportere i røret.

 
 Vi tager telefonen inden for gns. 10 sek. 

 Svartid indenfor gennemsnitligt 10 sekunder. Du skal have løst dit 

problem hurtigst muligt og derfor svarer vi på telefonen indenfor gns. 

10 sek. i hverdagene.

 
 Support altid tilgængelig med vagttelefon 

 Vagttelefon uden for normal åbningstid. Du står aldrig alene med dit 

problem og kan altid ringe til vores vagttelefon.



Vi lever af tilfredse kunder
Amero binder dig ikke til årelange aftaler — Vores kunder bliver hos 

os på grund af god service og endnu bedre kassesystemer.
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“En af udfordringerne der er 
når man driver butik, det er 
at man har kunden her og 
nu, så har du også 
problemet her og nu. Derfor 
har det været vigtigt for os 
at have en leverandør der er 
til rådighed når vi har 
problemet – det har vi med 
Amero. De er online, de er 
fleksible og de er hurtige til 
at komme tilbage med en 
løsning så vi kan komme 
videre med vores kunde.”

Frank Naur Jensen

Direktør Tæppeland Danmark ApS

"Hvis du spørger mig, så skal 
et kassesystem være hurtigt, 
brugervenligt og bare virke. 
Alle 3 ting er tilfældet med 
vores løsning hos Amero. Vi 
oplevede et system, der var 
let og brugervenligt at gå til 
og en professionel 
håndtering af vores 
specifikke forretningsønsker. 
Med Amero får du en 
imødekommende og venlig 
support, der vigtigst af alt er 
ærlige, hvis løsningen ikke 
sidder på hånden med det 
samme.”

Jakob Højland

CEO GreenMind 

Og mange flere ...

“Vi valgte Amero, fordi de 
havde den rigtige løsning til 
os ift. kasseapparatet, 
butikkerne og den rigtige 
brugerflade, hvor det er meget 
nemt for de ansatte at bruge 
kassesystemet.
Samtidig er Amero og 
Smoke-It vækstet sammen, da 
vi startede med vores første 
butik hos dem og i dag har 24 
butikker.”

Jesper Andersen
Smoke-It


