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Unit4 Multivers

Op deze pagina’s leest u alles over de mogelijkheden van Unit4 Multivers 
Kassa.

Afrekenen zoals u dat wenst
Via vrij te definiëren betalingswijzen kunt u uw klant op verschillende 
manieren laten betalen. Mocht er onverhoopt iets fout gaan, kunnen afge-
rekende bonnen eenvoudig gecrediteerd worden. Wanneer uw klanten 
gebruikmaken van de mogelijkheid ‘kopen op rekening’ kunnen zij bij het 
volgende bezoek betalen; Unit4 Multivers Kassa beschikt namelijk over 
de mogelijkheid openstaande posten uit uw boekhouding te verrekenen 
met klantsaldo’s en Unit4 Multivers Kassa vergeet niets!

Kassabonnen
Na het afrekenen kunt u vanuit Unit4 Multivers Kassa een kassabon prin-
ten (8 cm bon) of printen op A4 formaat. Uiteraard is uw huisstijl in beide 
gevallen volledig te integreren.

Touchscreen, toetsenbord en muis
Door middel van een touchscreen, toetsenbord of muis kunt u eenvoudig 
Unit4 Multivers Kassa bedienen. U kiest zelf de gemakkelijkste en snelste 
invoermethode.

Scannen
Unit4 Multivers Kassa werkt met de meest gangbare barcodes (EAN en code 
128A/B/C). Barcodes zijn eenvoudig af te drukken via elke printer en op alle 
gangbare stickerformaten. Mist u iets op de standaard meegeleverde ‘bar-
code lay-out’ van Unit4 Multivers Kassa? U kunt eenvoudig uw eigen barcode 

Van de kleine detaillist tot een at-
tractiepark met entree en horeca, 
iedereen kan Unit4 Multivers Kassa 
gebruiken. Dit product neemt uw 
administratieve processen zoveel 
mogelijk uit handen.

Met Unit4 Multivers Kassa is 
handmatige invoer van kassa-
transacties voorgoed verleden tijd. 
Wilt u de kassa integreren met uw 
boekhouding om zo dubbel werk 
te voorkomen? Dat kan! Dankzij 
integratie met het boekhoudpakket 
Unit4 Multivers zijn financiële muta-
ties direct in zowel de kassa als uw 
financiële software beschikbaar.

Als ondernemer bent u voordurend bezig met het beantwoorden van 
praktische vragen

• Hoeveel en welke artikelen heb ik verkocht en wat is mijn dagomzet?

• Hoeveel, wanneer en welke artikelen moet ik gaan inkopen om aan 
de vraag te kunnen voldoen?

• Wat zijn goedlopende artikelen en is mijn assortiment optimaal?

• Op welke tijden wordt mijn winkel goed bezocht en kan ik mijn perso-
neel en openingstijden daar efficiënter op inplannen?



“   Door de integratie van PIN in het 
kassasysteem hoeft u nooit meer 
handmatig het ‘af te rekenen 
bedrag’ in te toetsen. Hiermee 
bespaart u niet alleen tijd, maar 
voorkomt u ook fouten.”

aanmaken en daarop productspecifieke zaken toevoegen. Maten 
en kleurenkunt u eventueel in een barcode opnemen. Na het 
scannen worden maat en kleurvoorraad bijgewerkt.

Integratie met betaalautomaten
Unit4 Multivers Kassa integreert volledig met betaalautomaten 
van CCV, Alphyra, Quality Equipment (Banksys) en EFT Hyper-
com. Door de integratie van PIN in het kassasysteem hoeft u 
nooit meer handmatig het ‘af te rekenen bedrag’ in te toetsen. 
Hiermee bespaart u niet alleen tijd, maar voorkomt u ook fou-
ten. Welke PIN- apparaten er officieel gecertificeerd zijn is te 
vinden op www.unit4multiverskassa.nl, kies voor ‘Ondersteu-
ning PIN-apparaten’.

Unattended Kassa
Klanten krijgen in de winkel steeds meer vrijheid. Het zelf scan-
nen en afrekenen van producten is ons niet meer vreemd. Unit4 
Multivers Kassa stelt ook u in staat een zogenaamde ‘onbeman-
de kassa’ als extra of zelfs als enige afrekenpunt op te stellen. 
In deze situatie verricht de klant middels een touchscreen of 
barcodescanner zelf de handelingen die anders door u gedaan 
zouden worden. Afrekenen kan zeer eenvoudig met een inge-
bouwde betaalautomaat. Deze onbemande kassa zorgt voor 
een snelle doorstroom binnen uw bedrijf en spaart u de kosten 
uit voor het inzetten van een volledige werkkracht.

Debiteuren
In het geval van ‘verkoop op rekening’ kunt u op een snelle 
manier debiteuren opzoeken via het debiteurnummer, de naam 
of een gedeelte daarvan, scannen van een debiteurenkaart of 
RFID Proximity- pas. Is de kassasoftware gekoppeld aan Unit4 
Multivers dan vindt synchronisatie plaats zodat u in beide pro-
gramma’s beschikt over dezelfde debiteurgegevens.

Toegangstickets/ klantenkaarten
Als u werkt met toegangstickets, voorziet Unit4 Multivers Kassa 
ook hierin, middels de ticketmodule. Deze module zorgt ervoor 
dat u naast de bon het ticket kunt printen en deze als entreebe-
wijs mee kunt geven aan de klant. Verder bestaat de mogelijk-
heid om klantenkaarten en abonnementen af te drukken die 
voorzien zijn van persoonlijke gegevens, teneinde een langdu-
rige relatie met uw klant op te kunnen bouwen.

Loyalty
De module Loyalty stelt u in staat om klantengroepen te laten
sparen via een puntensysteem. Deze spaarpunten kunt u kop-
pelen aan een reclame –of marketingacties met het uiteindelijk 
doel een volgend klantbezoek te bewerkstelligen.
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Artikelen
Unit4 Multivers Kassa kent een eigen artikelbestand 
waarin u diverse eigenschappen van uw artikelen 
kunt vastleggen. Ook kunt u gebruikmaken van de 
artikelen uit Unit4 Multivers. Deze mogelijkheid is erg 
handig voor franchisebedrijven die van hun hoofd-
vestiging steeds een nieuw artikelbestand krijgen en 
daarnaast nog een aantal eigen artikelen verkopen. 
Het franchisebestand wordt in Unit4 Multivers Kassa 
geladen, de overige artikelen staan in Unit4 Multivers. 
U kunt de artikelen van beide oplossingen door elkaar 
gebruiken. Uiteraard kunnen maat- en kleurartikelen 
ook binnen Unit4 Multivers Kassa beheerd worden.

Prijsafspraken
Binnen Unit4 Multivers Kassa bent u vrij om een kor-
ting op basis van een vast bedrag of een percentage 
toe te kennen. Met de module Prijzen & Kortingen 
kunnen debiteurenkorting of prijsafspraken (staffels) 
vastgelegd worden. Beheert u de prijsafspraken in 
Unit4 Multivers dan worden deze rechtstreeks door 
Unit4 Multivers Kassa overgenomen. Ook behoren 
mix/matchkortingen tot de mogelijkheden binnen 
Unit4 Multivers Kassa.

Reparaties
Unit4 Multivers Kassa voorziet ook in het vastleggen 
en afhandelen van reparaties. U maakt de reparatie 
aan die direct een RMA nummer toegewezen krijgt. U 
hebt de mogelijkheid om de gemaakte afspraken met 
de klant vast te leggen, naast uiteraard de omschrij-
ving van de uit te voeren reparatie, de verwachte da-
tum waarop de reparatie gereed zal zijn en de overige 
eigenschappen van de reparatie. Omdat de reparatie 
in de meeste gevallen een ‘dienst’ betreft hebt u ook 
de mogelijkheid om aan te geven dat het lage BTW-
tarief toegepast zal worden over de reparatie. Nadat 
u, indien gewenst, de RMA-sticker hebt afgedrukt 
wordt de reparatie als zijnde ‘In behandeling’ vastge-
legd. Tussentijds kunt u de werkzaamheden vastleg-
gen en uiteindelijk de reparatie promoveren naar een 
kassabon die vervolgens in de Kassa op de reguliere 
werkwijze afgerekend kan worden. 

Unit4 Multivers Logistiek (Voorraad)
Verkooporders en factuuropdrachten welke via de 
kassa zijn geregistreerd volgen het verdere logistieke 
proces binnen Unit4 Multivers. Voor rechtstreekse ver-

kopen wordt uiteraard de voorraad in de kassa direct 
bijgewerkt. Beheert u de artikelen in Unit4 Multivers 
dan is dit te realiseren met de module ‘Unit4 Multivers 
Logistiek’. Als u via deze manier werkt, bent u óók in de 
winkel op de hoogte van de actuele voorraadpositie.

Inkoop en bestellingen
Wanneer de artikelvoorraad onder het minimum is 
gekomen, kunt u met de module Inkoop en bestellin-
gen vanuit de kassa direct een inkooporder aanmaken 
in Unit4 Multivers. Uiteraard behoort het doen van een 
goederenontvangst en het afdrukken van de bijbeho-
rende barcodestickers tot de mogelijkheden. Ingevoer-
de kassabonnen kunnen daarnaast eenvoudig worden 
omgezet in zogenaamde ‘klantbestellingen’.

Meerdere filialen
Het beheren van stamgegevens gebeurt veelal door 
het hoofdkantoor. Filialen kunnen middels de module 
Hoofdkantoor en Filiaal eenvoudig gebruikmaken van 
het centrale debiteuren -en artikelbestand. Daarnaast 
worden mutaties van elk filiaal gesynchroniseerd met 
het hoofdkantoor waardoor er snel inzicht in de omzet-
statistieken, aantallen en mutaties per afzonderlijk filiaal 
ontstaat.

Interfiliaalbestellingen
Met de module ‘Interfiliaalbestellingen’ is het mogelijk 
een bestelling bij een collega filiaal te plaatsen. Vanuit 
de kassa kunt u rechtstreeks de voorraadstand bij een 
ander filiaal zien en eventueel de bestelling plaatsen. 
Deze bestelling wordt rechtstreeks naar het andere fili-
aal gestuurd waarna deze bestelling toe- of afgewezen 
kan worden. Afhankelijk van de instellingen zal hierna 
de voorraad direct bijgewerkt worden of wordt de be-
stelling verder afgehandeld via de daarvoor bestemde 
logistieke processen in Unit4 Multivers.

Mobile Hospitality/ Horeca 
De module Hospitality maakt het mogelijk om orderin-
voer van buitenaf, veelal via mobiele computers (PDA’s), 
te doen zonder daarbij het overzicht te verliezen. 
Bijvoorbeeld een kelner die op het terras bestellingen 
opneemt, maar ook medewerkers in een magazijn van 
een groothandel om goederenontvangsten te doen. 
Het voordeel is dat de orderinvoer niet op één vaste lo-
catie hoeft plaats te vinden en dat meerdere personen 
er tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. 



Reserveringen
Met de module Reserveringen bent u in staat om reserveringen 
van zalen, tafels, kamers, boten e.d. vast te leggen. De beves-
tigingen van de reserveringen zijn standaard meertalig af te 
drukken. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om vanuit het 
grafische planbord reserveringen aan te maken of eventueel te 
wijzigen teneinde de planning vorm te geven.

Werktijden 
Met de module Werktijden kunt u werktijden van personeelsle-
den registreren met het in -en uitklok systeem. Hierdoor hoeven 
personeelsleden geen aparte urenverantwoording meer bij te 
houden op urenbriefjes en is alle informatie centraal beschikbaar.

Rapportage
Unit4 Multivers Kassa is standaard voorzien van een uitgebreide 
set aan rapportages. “Wat was de omzet van afgelopen maand”, 
“Op welke uren/dagen verkoop ik het meest”, “Wat zijn de 
hardlopers binnen mijn artikelbestand?’’. Dit zijn slechts enkele 
vragen waarop Unit4 Multivers Kassa u direct antwoord geeft. 
Evenals PLU- rapporten en kasstaten zijn deze rapporten stan-
daard voorgedefinieerd, maar klantspecifiek aanpasbaar.

Controle door Belastingdienst
Unit4 Multivers Kassa is door de Belastingdienst getest op een 
correcte werking en op de betrouwbaarheid van onderliggende 
gegevens. Alleen al het feit dat dit wordt getest is voor een 
POS-systeem uitzonderlijk. Standaard voorziet Unit4 Multivers 
Kassa in een goede output van gegevens. Middels de ‘Auditfile’ 
kunnen eventuele controles snel en efficiënt worden uitge-
voerd. Eventuele wijzigingen hieromtrent worden uiteraard op 
de voet gevolgd en waar nodig gewijzigd.

Unit4 Multivers Kassa combineren met uw 
boekhouding?
Na een dagafsluiting op de kassa ontstaan er financiële mutaties. U, 
als ondernemer wilt niet de hele avond bezig zijn met het wegschrij-
ven van mutaties in de boekhouding. Wij hebben daar de ultieme 
oplossing voor! Unit4 Multivers Kassa kan namelijk worden gekop-
peld aan de financiële module van Unit4 Multivers, waardoor na de 
dagafsluiting met een druk op de knop alle mutaties kunnen worden 
doorgeboekt naar de boekhouding. Unit4 Multivers voorziet in alle 
standaarden waar een boekhoudpakket aan moet voldoen; over-
zichten die u nodig hebt voor uw accountant, bank of de Belasting-
dienst, rollen er zo uit. Van kolommenbalans tot en met BTW-aangif-
te, van exploitatieoverzichten tot cash flow. Unit4 Multivers genereert 
ze automatisch. Daarom is Unit4 Multivers thuis in uw bedrijf.

De stamgegevens van de artikelen 
worden in de Backoffice beheerd

In het bonscherm ziet u in één oogopslag 
artikelinformatie, totaalbedrag, aantallen 
en bediende

Ook in de Backoffice is het thema van 
Office 2007 terug te vinden.

Debiteurgegevens kunnen rechtstreeks 
vanaf de kassa worden aangepast.



In business for people.

� www.facebook.com/Unit4Multivers   � @Multivers
� www.youtube.com/Unit4Multivers   � Unit4 Multivers

www.unit4multivers.nl
Unit4 Software B.V.
Stationspark 1000, 3364 DA Sliedrecht
Postbus 102, 3360 AC Sliedrecht
T 0800 844 44 44 (gratis informatienummer)
E mkb@unit4.com

Over Unit4
Unit4 is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Met ruim 
4.000 medewerkers wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen euro. Unit4 
levert ERP, branchegerichte en best-in-class applicaties. Duizenden organisaties uit sectoren als zakelijke en 
publieke dienstverlening, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en financiële dienstverlening werken met 
business software van Unit4.

Copyright © Unit4 N.V. All rights reserved. The information contained in this document is intended for general information only, as it is summary in nature and subject to change. 

Any third-party brand names and/or trademarks referenced are either registered or unregistered trademarks of their respective owners.  

Meer informatie
Wilt u meer weten of een afspraak maken met een Unit4- part-
ner bij u in de buurt? Neem dan contact met ons op via het gra-
tis telefoonnummer 0800- 844 44 44. Kijk voor meer informatie 
over onze producten op onze website: www.unit4multivers.nl.

De distributeur voor Belgie is C-Logic N.V., te bereiken via het 
algemene telefoonnummer 050 39 13 36. Kijk voor meer infor-
matie over onze producten op onze website www.c-logic.be/
multivers.


