
© ACA 1983-2020. Voor meer informatie www.aca.nl  |  info@aca.nl
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

LIV’  IS HARDWARE ONAFHANKELIJKE KASSA SOFTWARE. 
EENVOUDIG TE GEBRUIKEN OP ELK DEVICE. 

AFREKENEN IN 
DE CLOUD
JOUW KASSA SOFTWARE

ALTIJD BIJ DE HAND
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JOUW KASSA SOFTWARE 
ALTIJD BIJ DE HAND
LIV’  IS HARDWARE ONAFHANKELIJKE KASSA SOFTWARE. 
EENVOUDIG TE GEBRUIKEN OP ELK DEVICE. 

Easy to use & performance. 
Maak kennis met LIV’, het nieuwste 

kassasysteem van ACA. Deze online 

kassa is 100% browserbased en 

werkt daardoor moeiteloos op iOS, 

Android & Windows. De indeling 

van je kassascherm past zich zo 

aan dat je op ieder apparaat goed 

kunt werken, of je nu een vast 

afrekenpunt hebt, een tablet of 

een smartphone. LIV’ is speciaal 

ontwikkeld voor de fashionbranche 

en gebouwd met technologie die 

Meer sales. Overal.
Blijf met LIV’ dicht bij je klant staan. 

Omdat LIV’ op ieder apparaat werkt 

zit je niet vast aan één afrekenpunt. 

Veilig afrekenen, klantgegevens 

bij werken of voorraadinformatie 

controleren: het kan 24/7 vanaf 

iedere plek die jij wenst. Ook kun je 

je kassa via live tiles uit breiden met 

externe applicaties zoals Business 

Intelligence (BI) informatie en 

klantentellers. Zo heb je altijd de 

laatste informatie bij de hand! 

Omnichannel werken.
Het LIV’ kassasysteem is 

geoptimaliseerd voor gebruik met 

een webshop voor onder meer 

loyalty en giftcards. De kassa is ook 

geïntegreerd met big data omgeving 

Triton X voor customer profiles en 

personal pricing. Zo heb je één 

realtime tool om je verkoopinformatie 

gesynchroniseerd te houden.

BENIEUWD
WAT LIV’ 
VOOR JOU KAN 
BETEKENEN? 
GA NAAR: WWW.ACA.NL/LIV

zowel jouw gegevens als die van 

je klanten veilig houdt. En is er een 

hardware storing? In no time werkt je 

kassa weer op ieder apparaat! 

LIV’ is intuïtief te gebruiken: de 

knoppen op het scherm veranderen 

mee met iedere stap van het 

(afreken)proces, waardoor de 

kassamedewerker stap voor stap 

begeleid wordt. Dat maakt verkoop 

eenvoudig overal op de winkelvloer 

of iedere andere plek die jij wenst!

LIV’  sales op jouw manier.

Eenvoudig verkopen & 

afrekenen. Overal. Op de 

winkelvloer of iedere andere 

plek die je wenst.

Door cloud oplossing altijd 

& overal toegankelijk op pc, 

tablet en telefoon 

24/7 realtime inzicht in jouw 

voorraad

Hardware storing? In no time 

werkt je kassa weer op ieder 

apparaat!

De kassaschermen zijn vrij 

indeelbaar qua knoppen, 

kleuren en bevoegdheden

Nieuwe interface is intuïtief te 

gebruiken

Plug-and-play op ieder device

EN ZOVEEL MEER



ALLE LIV’  FEATURES
JOUW KASSA SOFTWARE ALTIJD BIJ DE HAND

Actuele voorraadinformatie
Koppeling betaalautomaten
Retourpinnen
Aankopen via webzuilen 
afrekenen op de kassa
Tweede scherm
Mailen kassabonnen
Kasopmaak
Bon in de wacht

Klantgegevens
Bekijk of wijzig de gegevens van je klanten 

snel in het LIV’ kassasysteem, of maak 

eenvoudig een nieuwe klant aan

Klanthistorie
Zoek snel en eenvoudig eerdere aankopen 

van je klant terug, ook de aankopen in andere 

filialen

Flexibele look & feel
Stel de kleuren en knoppen van de 

kassaschermen in naar eigen inzicht. Zo geef 

je de kassa makkelijk dezelfde kleuren als je 

huisstijl!

Toegangsrechten
Pas de toegangsrechten en aanmeldcodes 

voor het LIV’ kassasysteem aan per 

kassamedewerker 

Loyalty
Beloon het aankoopgedrag van je klanten 

door middel van diverse loyaltyprogramma’s

Foto’s
Standaard wordt bij artikelinformatie de foto 

van het artikel weergegeven. Zo weet je 

zeker dat je de gegevens van het juiste 

product bij de hand hebt!

Kleine kluis
Tussentijds afromen en tekorten aanvullen

Diverse kortingstypes
Stel diverse soorten kortingen in, zoals 3 

voor 2, klantkortingen, regelkortingen of 

bonkortingen

Giftcards & vouchers
Maak gebruik van uniek genummerde 

waardecheques en onze koppeling 

met spaarsystemen als VVV Giftcard, 

Fashioncheque en Freebees.

Mix & Match (voor XPRT)
Uitgebreide mogelijkheden voor setkortingen 

en stapelkortingen die automatisch 

verrekend worden. 
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