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Ahola-Cloudin avulla kasvatat myyntiä
ja tehostat yrityksesi toimintaa.



Se on monipuolinen, mutta samalla erittäin 
helppokäyttöiseksi suunniteltu pilvi-palvelu. Ohjelmisto on 
Suomessa tehty ja sen kehitystyö on jatkuvaa. 

Palvelu on kokonaan rakennettu saumattomaksi osaksi 
Casio V-R sarjan monipuolisia kosketusnäytöllisiä kassoja. 
Ahola-Cloud aktivoidaan kassapäätteessä ja tiedot alkavat 
heti synkronoitua turvalliseen palvelinkeskukseen. 

Synkronoinnin jälkeen kaikki tieto on käsiteltävissä. Itse 
synkronointi ei vaikuta mitenkään kassapäätteellä 
työskentelyyn, joten erillisiä koulutuksia myyntihenkilöstölle 
ei tämän takia tarvita.

Premium versiossa on myös monipuolinen varaston ja 
inventaarion hallinta. Ravintoloissa ja koko Horeca -
liiketoiminnassa välttämättömät alkoholi-varaston 
raportointiin liittyvät toimenpiteet nopeutuvat ja 
automatisoituvat. 
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CASIO V-R7100CASIO V-R200CASIO CMO

Yhteensopivat CASIO kassapäätteet

Mikä on Ahola-Cloud? Ahola-Cloudin Ominaisuudet ja versiot

Basic

Yleiset ominaisuudet
• kaksi-suuntainen synkronointi
• Myyntien ”dashboard”
• Kassakuitti-arkisto hakutoiminnalla
• Kassojen myyjä-tunnusten hallinta
• Myytävien tuotteiden hallinta
• Tuoteryhmien hallinta
• Verokannat
• Tuote-asetukset
• Tietojen vienti

Raportointi ominaisuudet
• Kokonaismyynti
• Viikkomyynti
• Tuotekohtainen myynti
• Pääryhmien myynti
• Maksutapa raportit
• Raporttien lähettäminen 

sähköpostiin

Lisäominaisuudet
• Esimiestason raportit
• Tuntimyyntiraportit
• Varastonhallinta
• Inventointi
• Tuote-reseptiikka
• Kassan varmuuskopiointi
• Manager –käyttäjäryhmät
• Ryhmitellyt tuotteet
• Tuotepaketointi
• Asiakastiedon hallinta

Premium
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Keskimääräisiä tuloksia erityyppisistä toteutuksista 

Ahola-Cloudin hyödyt. Ahola-Cloud on kustannustehokkain ja helpoin vaihtoehto

Ahola-Cloud soveltuu hyvin mm. kaupan ja ravintoloiden 
tarpeisiin. Suurimman höydyn Ahola-Cloudista saavat 
yritykset joilla on useita myyntipisteitä tai toimintaa eri 
lokaatioissa. 

Casion puolen vuosisadan kiistatta vahva kokemus 
kassapäätteistä ja niiden toiminoista, yhdistettynä nyt 
moderniin pilvi-teknologiaan. Ota yhteyttä ja kokeile itse.

Myyntitietojen yleisnäkymä Ostotapahtumia ja myyntiä voi tarkastella eri näkökulmista. 

Kassojen varmuuskopiointi helpottuu. Kassakuittia myöten kaikki tapahtumat tallentuvat 
automaattisesti, ja niitä voi selata ja etsiä eri kriteereillä myöhemmin. Uusien tuotteiden tai vaikka 
ruokalistan päivittäminen tapahtuu nopeasti ja vähällä vaivalla. 



Tiedät aina paljon maksat ja mitä saat.

Ahola-Cloud ei vaadi investointeja palvelimiin tai 
asennustyöhön. Kassajärjestelmän ja pilven käyttöönotto 
koulutuksineen on markkinoiden tehokkain.

Lisäksi käyttöä koskevat muutokset kuten käyttäjämäärien 
tai lisäpalveluiden muutokset onnistuvat helposti.

Ahola-Cloudin laskutus perustuu kiinteään kuukausihintaan 
ja palvelusta koituvat kustannukset on vaivatonta 
budjetoida. 

Soita ja sovi ilmainen tarve-arviointi asiantuntijoidemme 
kanssa. Tai tule käymään ja tutustumaan.

Soita 020 789 750 tai myynti@jariahola.fi
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Maahantuonti Myynti Vuokraus Huolto

Myynti:         020 7890 750 
Asiakastuki:  0600 123 56

myynti@jariahola.fi
Fb.me/casiohelsinki

Vuonna 1992 perustettu Ahola Oy on Casio 
kassajärjestelmien maahantuontiin, myyntiin ja 

huoltoon erikoistunut yritys. 

Tukenamme on koko maan kattava 
jälleenmyynti ja huoltoverkosto. 

Ahola Oy Käyntiosoite 
Elimäenkatu 20A (katutaso), 00510 Helsinki

www.jariahola.fi
www.maksupaate.fi
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