
Pyramid Business Studio är ett komplett affärssystem som innehåller allt från redovisning och
logistik till CRM och e-handel. Det är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. 
Fristående moduler sammanfogas till ett branschspecifikt och ändmålsenligt system, för både mindre och 
medelstora företag.
Med en välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, möter affärssystemet 
Pyramid den nya tidens behov inom ekonomi, information och verksamhetsstöd.
För mer information om Pyramid och var du hittar din närmaste återförsäljare - www.unikum.se

Pyramid

– Butikssystemet som växer 

med din verksamhet.
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Butik
Fakta om Pyramid Butik
Butiks- och backoffice-funktioner
Basen för Pyramid Butik är Kassa och Fakturering. Dessa rymmer funktioner 
för artikel-, pris och kundinfo, fakturering och dagsavstämning samt 
försäljning och reskontra. 
För mer avancerad hantering finns möjlighet att lägga order kopplat till 
Serienummer.

Komplettera med Betalkort för en integrerad betalkortslösning samt  
Faktura/Kvittoarkiv för en effektiv hantering av kvittokopior.

Med Statistik får man en detaljerad försäljningsinformation om vem som 
köpt vad, när och för hur mycket.

Detta är några av de moduler som affärssystemet Pyramid erbjuder.

Kassaplatsen
Arbetsplatser med kassa kan finnas på flera ställen i en och samma butik 
eller på olika orter. Kassaplatsen byggs upp efter behov:

• Bildskärm och dator
• Streckkodsläsare
• Kortläsare och PIN-pad

I Kassan hanteras flera olika betalningsformer såsom kontant, betalkort, 
faktura, presentkort, tillgodokvitto m fl.

• Kunddisplay
• Kassalåda
• Kvittoskrivare



Integrationen med affärssystemet Pyramid och 
de många möjligheterna till att utrusta 
kassaplatsen är några av de egenskaper som ger 
Pyramid styrka som butikssystem. 

Pyramid Butik
– ett modernt system med 
lätthanterliga och smidiga rutiner!

Första steget. Du registrerar kundens varor manuellt 
eller via streckkodsläsare. På skärmen får du en enkel och 
överskådlig bild av alla kundens varor.

Andra steget. Du anger hur kunden vill betala och får 
kvitto eller faktura utskrivet direkt. 
Sedan är allt klart för nästa kund!

Butiken
Ute i butiken sker varupåfyllning och 
inventering med handdatorer.  
Affärssystemet hanterar kundtjänstfunktioner 
samt frågeterminaler.

Backoffice
Här sköts dagsavstämning, fakturering, 
inköp, kund- och leverantörsreskontror, 
bokföring och statistikuppföljning.

Lagerhantering
För att hantera in- och utleveranser och få 
en effektiv varupåfylllning används lager-
platshantering, inventering, märkning m m.

Kassan
Kassaplatsen byggs upp efter behov med 
bildskärm, streckkodsläsare, kortläsare 
och PIN-pad, kunddisplay, kassalåda, 
kvittoskrivare mm. 
I kassan hanteras flera olika betal-
ningsformer såsom kontant, betalkort, 
faktura, presentkort, tillgodokvitto m fl.

Utleveranser
Här görs leveranser till kund och till filia-
ler. Samtidigt sker utleveransrapportering 
och/eller lageromföring.

Produktförsäljning
Butiken kan rymma olika typer av för-
säljning. Allt från produktförsäljning till 
servering i en cafeteria.

Butikskedjor/filialer
Affärssystemet knyter ihop informationen 
för företag med flera försäljningsställen. 
Varuomföringsrutiner och saldoupplysning 
är några av fördelarna.

Så här enkelt är det!

Pyramid Butik ger stora fördelar
Under Pyramid Butik samlas funktioner avsedda för 
försäljning - t ex kassa, betalkort, fakturering och 
statistik. Med artikel-, pris- och kundinformation 
samlat i ett system får all personal tillgång till 
uppdaterad information. Affärssystemet ger dig 
kraftfulla funktioner för backoffice och möjlighet 
till komplett varuflödeshantering från orderläggning 
till tillverkning och leverans. 

Kassaplatsen där kunden finns
Pyramid Kassa hanterar flera kassaplatser. Dessa 
kan finnas på flera ställen i butiken och på olika 
orter. Affärssystemet knyter ihop information från 
alla kassaplatser.

Samma system med många ansikten
Pyramid Kassa kan ställas in och designas efter de 
behov du har. Du kanske vill ha en enkel och snabb 
utgångskassa? Eller du har behov av en kassa med 
mer avancerade funktioner som t ex order, fakture-
ring eller serienummer? 
Här finns möjlighet att använda båda!

Enkel artikelinmatning
För snabba flöden är en enkel hantering extra viktigt. 
Personalen lär sig systemet snabbt och kan välja 
mellan bl a manuell inmatning och streckkodsläsning. 

Hur vill kunden betala? 
Välj mellan kontant betalning, faktura, betalkort, 
presentkort, bonuscheckar, tillgodokvitto, flera 
valutor m fl. 
Flera betalningssätt kan användas samtidigt. 
Via kassan kan du även låta kunden betala sina 
fakturor direkt i butiken!
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Inleveranser
Varor som kommer in till företaget tas 
emot och registreras in i systemet.

Vi har behov av traditionell kassaservice, 
ordertagning, in- och utleveranser, statistik 
och bokföring samt butiksunika lösningar 
för att vår vardag skall bli optimal. Detta 
har Pyramid! 
/ EM i Hyllinge

Möjligheten att från huvudkontoret ta del av 
informationen från kassasystemet i realtid ger oss 
stora fördelar. Även vår huvudleverantör har till-
gång till försäljningssiffror på artikel-, datum- och 
klockslagsnivå vilket gör att de bättre kan styra 
sin verksamhet.
/ Jan Widegren, The Body Shop

Styrkan och enkelheten i Pyramid Kassa kombinerat 
med den breda funktionaliteten i BackOffice-systemet  
samt stödet för filialer avgjorde vårt val. Vi är nu inne 
på 8:e året med Pyramid och jag kan lugnt bekräfta 
att vi gjorde rätt! 
/ Leif Vieri, IT-Teknikmagasinet


