
FULD VALUTA FOR PENGENE

PRO2TAL BAGER

PRO2TAL Bager holder styr på faste ordrer fra dine kunder 
med datostyrede priser og rabatstrukturer, ligesom det er 
hurtigt og let at ændre og tilføje i den daglige ordre
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Det r igt ige system -  store besparelser

Integration til kasse
PROINFO A/S har flere samarbejdsaftaler 
omkring standard integration mellem PRO2TAL 
Bager og PC baserede kasseløsninger.

Integration til PROLØN
Oplysninger fra PROLØN’s konteringsbilag 
kan overføres til PRO2TAL Bager.

Sikkerhed
Kommunikation mellem din PC`er og PRO2TAL 
Bager foregår via Internettet. Alle oplysninger, 
du ser på din skærm, er oplysninger, der ligger 
hos os.

PRO2TAL Bager er lavet specielt til bagerbranchen, og er 
derfor afpasset præcist til de behov og ønsker, den enkelte 
bager har. I praksis betyder det, at der er 
både penge at tjene samt tid at spare.

Bestilling via Internettet
Dine kunder kan bestille varer via Internettet hele 
døgnet .

Karise Bageri har i flere år 
haft en PRO2TAL 
bagerløsning og fortæller 
gerne om deres glæde ved 
systemet. 

“V i  ved v i  a l t id  kan få  h jælp 
fra PROINFO hv is  der er  
problemer,  men når man 
først  har fået  introdukt ion t i l  
systemet ,  er  det  uhyre let  at  
håndtere . ”

Tommerup Bageri
Som helt  nye brugere af  
computere behøvede v i  l idt  
h jælp og støtte og det f ik  v i .

Vi  har a l t id  faktureret  og 
reg istreret  kundeoplysn inger 
på papir .  Med PRO2TAL 
systemet er  det  en 
kæmpebespare lse 
t idsmæssigt  og for  os .

Konkret  har det  fået  pos i t i v  
betydning for  overskuddet  
samt varesort imentet  i  
but ikken.
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