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EasyCashier är ett av marknadens enklaste och mest 
prisvärda kassasystem. Filosofin har alltid varit att erbjuda 
en bred funktionalitet utan att krångla till det, och detta 
till ett vettigt pris. Programmet finns representerat i en 
mängd olika branscher, från små till medelstora företag. 
Förutom den inbyggda funktionaliteten så utvecklas 
ständigt nya kopplingar och integrationer mot andra bra 
system. Du har alltid möjlighet att testa programmet före 
köp via den kostnadsfria demoversionen.

    Populära 
  funktioner

Flerföretagsstöd
Integrerad kortbetalning
Artikelregister / Lager
Webbshopsintegration
Kundregister
Anpassningsbara snabbknappar
Presentkort
Kampanjvaror
Parkera kvitto
Stöd för kunddisplay i fullfärg
Nätverkskassor
Elektronisk bokföring
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✔

Enkelt  
& prisvärt!

INTEGRERAD KORTBETALNING
Stöd för Verifone, Babs Paylink och 
Nets. Blixtsnabba kortbetalningar, 
undvikande av felslag och smidiga 
dagsrapporter är bara några av  
fördelarna med att låta sin kortterminal 
vara integrerad med kassasystemet.

FLERFÖRETAGSSTÖD
EasyCashier har stöd för obegränsat 
antal företag utan extra kostnad.  
Används med fördel ihop med en  
kontrollenhet för fleranvändare,  
t ex POSplus eller CleanCash typ C. 
Tillsammans med integrerad kort- 
betalning med fleranvändare blir det 
ett komplett kassasystem för verksam-
heter med flera företag i samma lokal.

SNABBKNAPPAR
Bestäm själv storlek och färg på dina 
kassaknappar för att din försäljning ska 
bli effektiv. Använd undergrupper för 
att kategorisera dina varor och för att 
navigera snabbt och smidigt.

PRESENTKORT
Knyt dina kunder närmare till din 
verksamhet genom att sälja och lösa 
in presentkort. EasyCashier håller reda 
på kvarvarande saldo och giltighetstid.

INGEN BINDNINGSTID
I EasyCashier väljer du själv, från gång 
till gång, hur länge du vill förlänga din 
licens. Behöver du inte använda din 
kassa under en period, så behöver du 
inte betala under denna tid – enkelt!

FÖRLÄNG SJÄLV
När du ska förlänga din licens så  
gör du det snabbt och enkelt direkt  
i ditt kassaprogram. Välj din önskade 
tidsperiod och tryck på en knapp.  
Kassan uppdateras på sekunden och 
du behöver inte ödsla tid på telefon 
eller e-post.

WEBBSHOP
Har du en webbshop och vill ha ett  
uppdaterat lagersaldo? EasyCashier 
kan uppdatera din webbshop så att 
den visar aktuellt lagersaldo oavsett 
om du sålt något i kassan eller på 
webben.

VIKTVARUKODER
EasyCashier har stöd för att läsa in 
viktvarukoder vilket gör programmet 
lämpligt för verksamheter med  
lösviktsförsäljning (GS1).



TEKNISK SPECIFIKATION
Operativsystem  Windows Vista / 7 / 8 (32 & 64 bit)
   Mac OS X (via Windows emulering)
Processor  Minst 2 Ghz
Internminne  Minst 2 Gb
Upplösning  1024 x 768 eller högre
Inmatning  Touchskärm, tangentbord, mus, streckkodsläsare
Kontrollenheter  Stödjer CleanCash Typ A/C, PosPlus, PosPlus II
Kvittoskrivare  Star Micronics*, Citizen*, HP*
Streckkodsläsare  Tangentbordsemulerade läsare
Integrerade kortterminaler  Verifone (tidigare Point): Yomani, VX 680, VX 820
   Nets: iPP350, iCT220, iCT250, iWL220**
Webbshopsintegration Starweb, Textalk, e-butik, API finns tillgängligt
Antal registrerade företag Obegränsat
Antal användare  Obegränsat

*Utvalda modeller, se hemsidan för komplett specifikation.

**Via kabel, ej trådlös integration. 

Ladda hem en kostnadsfri demo idag! 
www.easycashier.se
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