ES Kassasystem
Betalterminaler & integrerad kortbetalning
Till ES Kassasystem erbjuds fyra olika leverantörer av integrerade
kortbetalningsterminaler:
1.

 Snabbt och lätthanterat system, som kan













anpassas för flertalet olika branscher
Försäljningsmenyn kan anpassas med t.ex.
olika färg och storlek på knapparna
Möjlighet till integrerad kortbetalning
Stöder parkering av kvitton med eller utan
bordskarta
Inbyggt lagersystem med lagersaldo
Inbyggt kundregister
Möjlighet att skriva ut fakturor i A4-format
Smart funktion för presentkort
Möjlighet att generera olika rapporter
gällande försäljning och personal m.m.
Automatisk backup online
Stöder import/export för Excel, SPCS m.m.
Fast låg månadskostnad, inkl. support och
produktuppdateringar (automatiska
uppdateringar online)

Läs mer på www.eskassa.se
dinkassa.se
dinkassa.se är en online-tjänst som kan
användas av dig som har ES Kassasystem.
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.

Erpato Europe AB
Box 1176
131 27 Nacka Strand

tel 08 – 410 509 90
info@eskassa.se
www.eskassa.se

Babs Paylink (Xenta & Yomani) - för dig som har inlösenavtal
hos Swedbank
2. Point (Xenta & Yomani) - kan kopplas till alla inlösenavtal
utom Swedbank
3. Nets (iPP350, iCT220, i5100, i6400) - kan kopplas till alla
inlösenavtal
4. Payzone (P2100 & WI 8006) - kan kopplas till alla
inlösenavtal
Fördelen med integrerad kortbetalning är bl.a. att betalningen går
väldigt snabbt. Du behöver inte knappa in beloppet en extra gång på
betalterminalen och uppkopplingen via Internet går blixtsnabbt.
Dessutom slipper du dubbla kvitton vid kortköp. Kunden får både
det vanliga kassakvittot och korttransaktionskvittot på samma lapp.
Butikens/restaurangens exemplar sparas digitalt och skrivs bara ut
vid behov.
Du behöver inte heller vara rädd för att personalen knappar in fel
belopp i betalterminalen. Beloppet som är registrerat i kassan är
alltid detsamma som på kortterminalen.

