dinkassa.se
En online-tjänst för ES Kassasystem

 ES Kassasystem är ett snabbt och
lätthanterat kassasystem, som kan
anpassas för flertalet olika branscher
 Fast låg månadskostnad, inkl. support och
produktuppdateringar (automatiska
uppdateringar online)

Läs mer på www.eskassa.se

Funktioner på dinkassa.se
BAS (ingår i grundlicensen för ES Kassa):
 Automatisk backup av kassasystemet
 Transaktionslogg för de 10 senaste dagarna
(Se exakt vad som har hänt i varje kassa)
 Enkel statistik över de senaste dagarnas
försäljning
PRO (tillgänglig mot extra avgift):
Samma som BAS, plus:
 Transaktionslogg för 2 år tillbaka i tiden
 Avancerade statistikfunktioner, t.ex:
o Topplistor för produkter/kategorier
o Omsättning per olika tidsperioder
 Skriv ut x-rapporter i A4-format för valfria
tidsperioder
 Skriv ut kopior på z-rapporter i A4-format
 Begär dagsavslut på valfri kassa (skriv ut zrapporten på distans)
 Administrera och lägg till nya:
Artiklar, varukategorier, kunder m.m.
 Kontrollera varulager / lagersaldo
 Exportera SIE-filer till bokföringen
 Avancerade funktioner för import/export av
Excel-filer och XML
 Använd dinkassa.se som server för att
synkronisera olika kassadatorer
 Separat login för revisor / redovisning

dinkassa.se är en online-tjänst som kan användas av dig som har ES
Kassasystem.
Under förutsättning att din kassa är uppkopplad mot Internet
skickas information kontinuerligt vidare till vår serverhall via en
säker, krypterad anslutning. (Din brandvägg behöver inte ändras
eller öppnas på något vis.)
Med hjälp av ditt personliga användarnamn och lösenord kan du
kontrollera och administrera din kassa från vilken
internetuppkopplad dator eller mobiltelefon som helst. Om du
driver flera företag eller har flera separata kassor kan hela
försäljningen kontrolleras gemensamt eller separat för varje enskild
kassa.
Om du vill, kan du även ge en inloggning till din redovisningsbyrå.
Då kan din revisor gå in direkt och hämta all den information som
han behöver för att kunna göra t.ex. momsrapporter och bokslut.
Han kan t.ex. både hämta SIE-filer och skriva ut z-rapporter från sin
egna kontorsdator!
Via dinkassa.se kan du bl.a. ladda ner och skriva ut olika typer av
statistik gällande din försäljning. Du kan även logga in för att t.ex.
ändra pris på en artikel eller lägga till en ny produktkategori. Eller
ändra adress för en kund i kundregistret.
Genom att använda dinkassa.se som server kan du synkronisera
valfritt antal kassor utan att behöva dra något lokalt nätverk mellan
dem. Det fungerar lika bra även om datorerna fysiskt befinner sig i
olika städer...
När du använder dinkassa.se får du automatiskt även en komplett
backup av din kassa online. Du behöver inte längre vara rädd för att
tappa information till din bokföring.
Koppla upp dig mot dinkassa.se nu med detsamma. Du får total
kontroll på din verksamhet och kan spara både tid och pengar!
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