PC KASSA
kassasystemet med
allt du behöver

PC Kassa
Användarvänligt och kraftfullt
PC Kassa är ett av marknadens smidigaste kassasystem. Samtidigt som systemet är enkelt att
använda, innehåller det allt en butik behöver idag. Utvecklingen har skett tillsammans med många
olika butiker runt om i Sverige. Resultatet – ett användarvänligt, omtyckt och mångsidigt kassasystem.
Systemet går snabbt att komma igång med. Du arbetar med pekskärm eller tangentbord och
trycker dig smidigt fram i betalningsprocessen. I PC Kassa ingår även branschanpassade
standarduppsättningar för exempelvis restaurang, cykel, skor, konfektion och kiosk. Du kan också
enkelt läsa in saker som leverantörernas prislistor och artikelregister. Detta underlättar när du kör
igång ditt system, men även då priser ändras och sortimentet förändras.
Direktkopplingen mot ditt bokföringsprogram, t.ex. Visma Spcs, gör din vardag avsevärt enklare.
Genom kopplingen överförs dagens försäljning direkt in i bokföringen och du slipper göra detta efter
stängningsdags. Som extra bonus får du även bland annat kund- och artikelstatistik.

För att läsa om alla våra produkter besök oss på: www.erip.se

Dynamiskt kassasystem direktkopplat
till ditt bokföringsprogram

PC Kassa
K
Bokningar, tidrapportering,
SMS-tjänst, lagerhantering m.m.

VISMA

Lätt att anpassa
I PC Kassa kan du själv anpassa en knapp så att den gör allt från att skriva ut ett kvitto, till att göra dagsavslut, eller att utföra en rad
lagrade kommandon. Knapparna kan ha olika färger, och innehålla undermenyer med ytterligare knappar.

Funktioner som tillför kraft
PC Kassa har direktkoppling till flera bokföringsprogram och
stödjer de flesta typer av kortbetalning på marknaden. Här
följer några funktioner som gör arbetet i kassan enklare och
effektivare.

•

Slå in kundens telefonnummer, och du får alla uppgifter
om en ny kund direkt in i kundregistret

•

Skicka SMS/e-post till din kund när en order är klar eller
en bokad tid ändras

•

Skicka SMS/e-post till kunder med erbjudanden eller
information

•

Hantera bokningskalender

•

Hantera personalliggare/tidrapportering

•

Hantera serviceordrar/reparationsordrar

•

Lagerhantera med olika inventeringsrutiner

•

Designa prisetiketter

•

Parkera eller splitta nota

Ännu mer nyttiga funktioner
Tidigare kvittenser • Order-/köksnotautskrift • Filialhantering • Fakturering/reskontra • Bordshantering/bokning • Sök person/
företag via Eniro • Kundbonuskort • Presentkort • Kundrabatter • Beställningspunkter • Artikelinslag via streckkod • Behörighet
per användare • Online backup • Leverantörsbeställning/inleverans

PC KASSA
Fördelar
•

Lättanvänt i vardagen

•

Utvecklat för din bransch

•

Certifierat kassaregister

•

Realtidskoppling till Visma Administration

•

Samma programkostnad för upp till 10 kassor

Bokföringsprogram /
ekonomisystem
Direktkopplingen till ditt bokföringsprogram förenklar din
vardag betydligt. Här är några av bokföringsprogrammen och
ekonomisystemen som PC Kassa kan kopplas till.
•

Visma Spcs

•

Agresso
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