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PengVin E-Signatur
Med PENGVIN E-SIGNATUR får ni en säkrare och effektivare utcheckning av
varor till era kreditkunder.
Kunden signerar sin leverans på en touchskärm som är vänd mot kunden.
Lösningen är bra för miljön, genom att man slipper hantering och lagring av
de signerade papperskopiorna.
Kunden kan signera mottagna varor med sin namnteckning eller genom att
ange en personlig och giltig PIN-kod. PIN-koden lagras i PengVin.
Signaturen lagras till den aktuella utleveransen och finns på följesedeln om
man väljer att skriva ut den.
När touchskärmen inte används för signering kan ett bildspel med aktuella
kunderbjudanden visas.
Kassapersonalens
skärm

Kundskärmen aktiveras för signering inifrån ordinarie
utcheckningsdialog. Kassapersonalen kan se allt som kunden gör
på sin touchskärm inklusive inskriven signatur.

Kundens skärm

Kunden har via en touchskärm på kassadisken möjlighet att
signera mottagandet av varor med en penna. Som alternativ går
det även att knappa in en personlig PIN-kod.
Via en knapptryckning är det möjligt att se en sammanställning
med mottagna varor innan man signerar.
Möjlighet finns även att skriva ut följesedel på papper för de
som vill göra en traditionell signatur.

Lagring

Den inskrivna signaturen, alternativt information om
godkännande via PIN-kod, lagras i databasen knutet till den
aktuella varuleveransen.
I dialogen för visning av utleverans kan man se vilket
signatursätt som har använts.

Utskrift

Vid utskrift av följesedeln visas namnteckningen, alternativt
information om att varumottaget är bekräftat med godkänd PINkod.

Bildspel

När skärmen inte används för signering finns möjlighet att visa
upp ett bildspel. Man kan välja att ha samma bildspel på alla
skärmar eller unika bildspel per skärm.

”E-signatur på följesedlar är
en hållbar lösning som ökar
säkerheten för er och era
kunder.”
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