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Nyheder i POS
Customer lookup
Det er nu muligt at implementere Customer Lookup som en søgning frem for et 
enkelt opslag. Desuden er Customer Lookup udvidet med et antal funktioner, der 
gør det mere anvendeligt for at håndtere B2B-kunder. Eksempelvist kan kundedata 
indeholde CVR-nummer, og såfremt der implementeres kundekontobetaling kan 
kundekontosaldoen angives ved Customer Lookup for at give ekstra information til 
ekspedienten.

Customer Specific Discounts
Det er nu muligt at konfigurere Ka-ching-systemet til at slå kundespecifikke rabatter 
op når en kunde er tilføjet til et salg. Dette er hovedsageligt en B2B-feature, da der 
findes adskillige andre måder at give rabatter til grupper af kunder.

Customer Account Payment
Det er nu muligt at integrere til kundekonti. Dette er hovedsageligt en B2B feature. 
Hvis du har et regnskabssystem, der tillader at koble en konto til et kundenummer, 
så kan denne konto nu bruges til betaling i Ka-ching POS. Der kan yderligere 
laves integration fra de foretagede salg til kundekontoen således at der kan laves 
indbetalinger til disse konti gennem POS.

E-com lagerværdier
Det er nu muligt at importere e-com lagerværdier til Ka-ching. Hvis der findes e-com 
lagerværdier for en vare, vil man under Product Details nu se en ‘Tilføj fra…’-knap, 
der tillader, at man tilføjer varen fra e-com. Dette tillader, at du modellerer ét fælles 
varekatalog på tværs af butiksvarer og e-com varer og lader e-com lagerværdierne 
styre hvorvidt en vare kan tilføjes fra e-com lageret.
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Fakturabetaling
Der er tilføjet en udgave af fakturabetaling (ERP fakturabetaling), der i højere grad kan 
bruges til integration med ERP-systemer. Hovedsageligt for B2B-kunder. Med denne 
fakturabetaling skal der knyttes en kunde til salget. Betalingen kræver at der indtastes 
‘reference’, ‘kontonummer’ og ‘kommentar’, der sammen med kundens kundenummer 
gemmes på salget og kan bruges af et ERP-system til at generere en faktura.

Følgeseddel
Når der betales med ERP fakturabetaling genereres der nu en følgeseddel i stedet for 
en kvittering.

Facetteret søgning
I første fase af vores facetterede søgning kan man filtrere søgeresultater på 
prisintervaller og kategorier.

Newsletter signup
Med en integration til systemer som MailChimp kan du nu lade en kunde skrive sig op 
til dit nyhedsbrev som en del af dit salgs-flow.

Foreløbigt salg
Det er nu muligt at gemme et salg, og genoptage dette salg senere på samme kasse 
eller på en anden. Når salget gemmes, kan der tilknyttes en kommentar, som kan 
bruges, når man ønsker at finde salget igen.

Understøttelse for Star mPOP
mPOP er en kombineret kasseskuffe, kvitteringsprinter og scanner, der kommunikerer 
over bluetooth.

Tilgodebevis
Tilgodebevis opfører sig langt hen af vejen ligesom gavekort, men har nogle 
semantiske forskelle, der gør det praktisk at have det som en separat betalingstype. 
Tilgodebevis kræver ligesom gavekort en integration til en ‘service’.

Gavekort
Giver mulighed for at udstede og bruge gavekort og tilgodebeviser direkte fra Ka-ching 
POS. Ydermere er der mulighed for integrere fra din eksisterende webshop og lign.
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Nyheder i Second Screen
Bugfixes

Nyheder i Dashboard
Bugfixes

Nyheder i Stock
Bugfixes

Nyheder i Portal
MailChimp integration
Kom i gang med at bruge den nye Newsletter Signup funktionalitet let og hurtigt ved 
at konfigurere MailChimp direkte i portalen.

Nyheder i Backend
E-conomic integration
Det er nu muligt at konfigurere en standardiseret e-conomic integration, der sender 
information om hvert enkelt salg og kasselukning direkte over i e-conomic.
Integrationen kræver opsætning af en kontoplan, og der er en del detaljer i dette, så 
derfor skal opsætningen indtil videre gå gennem en projektleder hos Ka-ching.

Eksport integrationspunkt til lagerværdier
Lad et eksisterende system få opdaterede lagerværdier direkte fra Ka-ching. Dette 
kan enten bruges til at lade Ka-ching være ‘master’ på lagerdata - eller du kan filtrere 
eksporten, så evt. kun statusoptællingen sendes fra Ka-ching til det eksisterende 
system. På denne måde kan du for eksempel lade et eksisterende system være 
‘master’ på lagertal, men på samme tid bruge Ka-chings statusoptælling til at 
opdatere tilbage i master-systemet.
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Import integrationspunkt til lagerværdier
Ved at lade lagerværdier blive importeret til Ka-ching fra et eksisterende system 
kan du vælge at bruge din eksisterende logik til at håndtere lagerstyring. Det er også 
muligt blot at bruge integrationspunktet til at opdatere e-com lagerværdier for at 
gøre brug af den nye ‘Tilføj fra…’-funktionalitet i POS.

Import integrationspunkt til rabatkampagner
Det er nu muligt at importere integrationspunkter til rabatkampagner.


