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Sveriges bästa systemlösning  

Ur & Smyckesbranschen 

 

 

 
 

 

 

I Adjoy´s system kan du enkelt registrera 
pris på metallinköp/skrotguld där 
programmet räknar ut priset mot den 
enhet du anger.  

Inköpet registreras på kundens kundkort 
och utskriften kan du ge kund, behålla 
själv och skicka till myndighet om du 
önskar. 

- Förkorta tiden för att registrera 
guldinköp 

- Välj själv hur kunden ska få inköpet 
utbetalat och registrera 
betalningen i programmet. 

- All information samlad och sökbar 
på ett ställe med färdiga rapporter 
till din bokföring.  

 

Ta fram ett ärende och dess historik 
snabbt och slipp ödsla tid med att leta 
bland påsarna. 
 
Med ett knapptryck kan du få fram allt i 
systemet utan att behöva störa dina 
kollegor och kunden får snabbare hjälp. 

Många har idag svårt att minnas rätt. Det 
är mycket information att ta in både för 
kunder och personal. Därför är det bra att 
systemet har loggning på all information 
som händer. 

  

- Öka effektiviteten och ha koll på 
dina kunder 

- Gör SMS-utskick och kommunicera 
med kunderna via systemet, där 
SMS:en är spårbara. 

- Öka tryggheten. Få ut 
ärendekvitton till kunden med 
viktig informationstext. Skulle 
lappen försvinna, har du ändå allt 
spårbart i systemet. 

- Programmet skriver även ut 
ärendenoteringar att lägga i påsen 
till guldsmeden. 

Ärendehantering 

Guldinlösen 
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Sveriges bästa systemlösning  

Ur & Smyckesbranschen 

 
“Adjoy har ett fullvärdigt system 
för kassa, ärendehantering och 
guldinlösen för just vår bransch! 
Suverän support och bra 
program.”  
Anna Jonsson, Molins guld 

 

 
 
 

 

 

 

 

Adjoy E-kassa är en modern kassa där det 
är lätt att ta betalt och där du som ägare 
kan få dagens köp i realtid direkt i mobilen  

 

Många av våra kunder har även modulen 
Adjoy E-kassa tillsammans med andra 
moduler ex.vis ärendehantering och 
marknadsföringsverktyget i Adjoy Back-
office.  
 
Modulerna kan köpas till separat. 

- Lätt att lära sig kassan. Går att 
använda streckkod 

- Lätt att göra en retur 

- Presentkortsfunktion 

- Flera betalsätt kort, swish mm 

- Koppla köpen till kundkortet 

- Möjligt att skriva detaljerad 
kvittotext för varje artikel. Ex.vis 
garantivillkor, ct m m. 

 

I Adjoy Back-office sköter du den mesta 
administrationen för såväl kassan, som för 
övriga moduler i systemet.  
 
Back-office är molnbaserad och inte 
bunden till en viss enhet.  I systemet ges 
olika användare olika behörighetsnivåer. 
Ex.vis din revisor kan komma åt dina 
rapporter. 

I dashboarden får du en bra överblick om 
vad som hänt ditt företag. 

 

  

Adjoy E-kassa 

Adjoy Back-office 
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Sveriges bästa systemlösning  

Ur & Smyckesbranschen 

” Vi valde att ha Adjoy’s 
helhetslösning med kassa och 
webbshop för att lagret inte ska 
fela oavsett om vi säljer på nätet 
eller i butiken.” 
Marie Green 
Greens guld Örnsköldsvik 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Till kassan kan du även koppla på Adjoy Webbshop. Du kan välja mellan olika mallar, eller så 
går det att specialdesigna er egna sida. 

- Förhindra att en artikel säljs på 
nätet som redan har sålts i butik 
med hjälp av funktionen 
”gemensamt lager”. 

- Artiklarna behöver bara läggas in 
en gång och kommer automatiskt 
till webbshop / butik eller båda 
beroende på dina val  

- Välj att sälja vissa artiklar på nätet 
och vissa i butik och vissa på båda 
ställen. 

 

 

- Enkel orderhantering med 
följesedlar, packsedlar, 
automatiska bekräftelser till kund 
som är spårbara på kundens 
kundkort.  

 

 

För mer information eller för att boka en kostnadsfri visning av systemet,  
kontakta en säljare på kontakt@adjoy.se eller ring 0480-42 05 81. 

  

Webbshop 

Boka en kostnadsfri visning 
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