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Hos CompuPartner.dk har vi fokus på at lave 
100% kundetilpassede kvalitetsløsninger, som 
matcher behovet og budgettet hos den enkelte 
kunde. Vi sætter en ære i at lave løsninger der 
skaber mérværdi for både din forretning og  
dine kunder.

Vi har mange års erfaring fra de danske golfklub-
ber hvor vi har vores daglige gang. Vi er i gennem 
årene blevet markedsledende - og lader os fortælle 
at vi er blevet det fordi vi bliver opfattet som ga-
ranter for kvalitet i både produkter og service.

Når vi skriver kvalitetsløsninger - så mener vi 
kvalitet! Man kan eksempelvis sagtens finde 
billigere skærmtyper end dem vi benytter
- men ikke i samme industrielle kvalitet. 

En typisk lavpris trykfølsom skærm tåler ikke 
mange gentagne tryk på samme sted, og man 
risikerer at billedet brænder fast. Samtidig er  
levetiden på billig elektronik ofte betydeligt  
kortere.  På den lange bane kan hardware som 
er billig i indkøb vise sig at blive voldsomt dyr i 
længden.

Vi er specialiserede i informationsløsninger og 
interaktive skærme. Men vi tager ofte et generelt 
IT-tjek af maskinparken for at se om det er muligt 
at spare yderligere strøm, eller om hardwaren er 
nedslidt og bør skiftes inden nedbrud. Derved 
kan vi hjælpe dig med at afdække de nuværende 
IT behov og lave en dokumentation / strategi 
for firmaets IT fremover. På den måde ved du 
hvornår de forskellige ting skal prioriteres, og 

Sæt gerne en finger på...
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Indførelse af kassesystemer, der både er, super 
lette at betjene og binder samtlige systemer sam-
men, gør det muligt at bemande Pro-shoppen på 
frivillig basis. Det gør det muligt selv at drive Pro-
shoppen - og få den indtægt en sådan giver.
 
Det er ikke bare en fiks idé vi har fået. Flere steder 
er det allerede indført - og med stor succes endda.

En anden tendens vi ser er de ubemandede - men 
overvågede - selvbetjeningsløsninger. Her scanner 
og betaler kunden selv uden for alm. åbningstid. 

Vareudvalget er som oftest emner fra proshop-
pen - men det er i virkeligheden kun fantasien 
der sætter grænsen - f.eks er en decideret “frisk-
tillavede-pizza-on-the spot-maskiner” en reel 
mulighed i dag. 

Lette systemer sparer kundernes tid - og dine penge...

fuldt integrérbart

sætpris  24.995,-
service og abonnement  295,-/mdr

bon·printer

Komplet kasseløsning

stregkode·scannerdankort·terminal

kasseFlexPOS software

CP-leje all-in-one 1.295,-/mdr
opsætning, hotline, 24/7-ekspress service

touch·terminal

· leje
ALL IN ONE

installation & opsætning
fjernsupport & hotline

24-timers ekspress service
automatisk opdatering

FlexPOS
Komplet kassesystem som 
kan anvendes som stand-
alone eller med integration 
til flere økonomisystemer 
såsom E-economic.
Elektronisk styring af gave-
kort. Mulighed for print af 
byttemærker /prislabels
Integrerbar med dankort-
terminal. Datostyrede priser 
og rabatter.
Webadgang til statistikker 
og salgstal

Golfbox
Når Golfbox integreres med 
FlexPOS er det muligt for 
dine kunder at betale for 
både bekræftede tider og 

indkøb i Pro-shoppen ét 
og samme sted. Det åbner 
ligeledes for muligheden for 
bevidst at skubbe green-fee-
spillere omkring Pro-shop-
pen for at betale - det giver 
erfaringsmæssigt et øget salg 
i Pro-shoppen, som kan ses 
direkte på bundlinien.

Ny eller eksisterende 
E-conomic kunde
Uanset om du er ny 
E-conomic kunde, 
eller allerede er godt i gang 
med at bruge systemet, 
er det vigtigt for os at du 
kan komme i gang, uden 
at skulle taste alle data ind 
igen. Vi har derfor udarbej-
det en række funktioner til 
at overføre varer, varegrup-

per og debitorer fra 
E-conomic til FlexSystemet.

Integration med eller uden 
lager.
Denne feature giver dig 
friheden til at vælge den 
integration din virksomhed 
har brug for.
I opsætningen af E-conomic 
integrationen kan du frit 
vælge om du ønsker at 
synkronisere varebevægelser 
eller ej. Hvis du ikke har 
brug for vedligeholdelse 
af varelageret i e-conomic, 
køres alt ganske simpelt som 
Finans.

Sådan virker integration 
med lagerbevægelser
Når du vælger at køre din 
integration med lagerbev-
ægelser, vil der for hver dag-
sopgørelse på dit kasseappa-
rat automatisk blive dannet 

en ordre til kontantdebi-
toren, hvorpå alle varer, der 
har været i bevægelse, vil 
blive påført med totalbeløb 
og antal. Kontantdebitoren 
bliver efterfølgende udlig-
net, og der dannes et bilag, 
som konterer differencer, 
Dankort (fordelt på indløs-
er), bankoverførsel, m.v.

Sådan virker integration 
uden lagerbevægelser
Når du kører integrationen 
uden lagerbevægelser, bliver 
der kun dannet finansposter 
som svarer til dagsopgørels-
en. Og således dannes der 
efterfølgende kun én finans-
post pr. kasseapparat pr. dag.
I begge funktioner lægges 
finansposteringerne i en 
kassekladde, hvorefter du 
har mulighed for at rette 
eventuelle optællingsfejl.

“Varesortimentet er allerede lagt ind 
ved levering - og opdateres 
automatisk direkte fra 
golfbranchens leverandørere...” 

Vi har allerede importeret varerne direkte fra jeres lev-
erandørere. På den måde er løsningen komplet ved levering.
Du har muligheden for at integrere med Golfbox og 
E-conomic. På den måde kan du eksempelvist automatisk 
ugerapporttere til leverandører for fakturering og vareop-
fyld. Det kunne f.eks. være BackTee.

Let at betjene - uden forudgående kendskab til IT


