
ES Kassasystem 7 är godkänt enligt Skatteverkets krav och finns
med på deras lista över tillverkningsdeklarerade kassaregisterSnabbt och lätthanterat system, som kan

anpassas för flertalet olika
verksamheter

Försäljningsmenyn kan anpassas
med t.ex. olika färg och storlek på knapparna
samt egendefinierade snabbvalsknappar

Stöder obegränsat antal anställda med
individuell inloggning samt olika
behörighetsnivåer

Möjlighet till integrerad kortbetalning
alternativt fristående betalterminal

Stöder parkering av kvitton med eller utan
bordskarta samt möjlighet att dela och slå
ihop kvitton

Funktion för bordsbokning

Möjlighet att koppla till ”köksbong”
och/eller ”barbong” samt skriva ut extra
”bonginfo”

Snabbval för hämtning av mat
med separat hämtpris

Stöder individuella rabatter per artikel i
procent eller kronor
 
Automatisk hantering av
erbjudanden/kampanjer och ”Mix/Match”

Lagersystem med lagersaldo
samt stöd för inventering

Kundregister med möjlighet till
kundspecifika rabatter

Hantering av medlemskort

Möjlighet att skriva ut fakturor i A4-format
samt följa upp betalning av fakturor

Funktion för att generera, följa upp och
betala med presentkort (samt lunchkort &
VIP-kort)

Möjlighet att skriva ut olika rapporter
gällande försäljning och personal m.m.

Inbyggd personalliggare
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Stöder inkoppling av scanner för inläsning
av streckkoder (även med viktvaruprefix)

Stöder inkoppling av flera kassadatorer i
nätverk för central rapportering,
gemensamt artikelregister/varulager och
bordskarta m.m.

Möjlighet att integrera CashGuard

Automatisk backup online

Stöder import/export för Excel, SIE
(bokföring) m.m

Fast låg månadskostnad, inkl. support och
produktuppdateringar  (automatiska 
uppdateringar online.

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 adiministrera din kassa från vilken
internetuppkopplad dator eller mobiltelefon som helst.

Den kan även ge en separat inloggning till en revisor, som
då kan hämta alla nödvändiga rapporter och siffror direkt 
från sin egen internetdator.

Om du driver flera företag eller har flera separata kassor
kan hela försäljningen kontrolleras gemensamt eller 
separat för varje enskild kassa.

Du kan även använda dinkassa.se som server för att
synkronisera dina olika kassadatorer. (även om de befinner 
sig på olika ställen i landet.
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