Conheça o

Self Checkout by
Videosoft
Automatize o pagamento no seu varejo
e tenha um atendimento muito mais
eficiente, rápido e econômico.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

As constantes mudanças nos hábitos dos consumidores fazem com que as empresas evoluam e adotem novos métodos
de pagamento. Para oferecer a facilidade e a conveniência que eles procuram, você precisa do Self Checkout by
Videosoft, uma solução que possibilita ao cliente que ele faça o seu próprio atendimento, escaneando os produtos
e finalizando o pagamento com 100% de autonomia. Dessa forma, você reduz filas e custos, aproveitando melhor o
espaço físico e a mão de obra do seu negócio.

Tenha a tecnologia como aliada da sua empresa com o autoatendimento,
uma forma moderna e prática de efetuar vendas.

Atendimento ágil e seguro

Otimização da equipe

Papa fila

Atenda mais consumidores em menos
tempo com usabilidade simplificada.

Tenha funcionários dedicados 100% ao
preparo dos pedidos, diminuindo erros e
aumentando a qualidade da entrega.

Reduza as filas e o tempo de espera,
melhorando assim a experiência do
consumidor.

REVOLUCIONE A EXPERIÊNCIA DE COMPRA DOS SEUS
CLIENTES COM O SELF CHECKOUT BY VIDEOSOFT.

Retorno rápido do investimento: excelente custo-benefício quando comparado
a gastos com profissionais dedicados exclusivamente à cobrança de pedidos
Redirecionamento da mão de obra: sem a responsabilidade de cuidar do caixa,
seus funcionários podem se dedicar a outras funções
Diversos formatos: hardwares que se adaptam ao layout da loja, como totens
de bancada ou tamanho padrão
Menos erros e quebras de caixa: reduz chance de equívocos e realiza abertura
e fechamento de caixa de forma automática
Integração com o TOTVS Varejo Franquias e Redes: possibilita um novo canal de
pagamento, reduzindo a necessidade de funcionários extras em horários de pico

www.videosoft.com.br

totvs.com

Adquira o Self Checkout by
Videosoft para diminuir os
custos operacionais, qualificar
o atendimento e acabar de vez
com as filas no seu varejo.

