Kassa
Flexibelt certifierat kassaregister med ett enda syfte:
att förenkla livet för dig som småföretagare. Med unik
koppling till Bokföring Online och Fakturering Online
för största möjliga effektivitet i din vardag.

KASSA SOM GER FOKUS PÅ DIN FÖRSÄLJNING
Lättanvänt kassaprogram för alla branscher samt säsongsföretag. Består av två
delar - kassaprogrammet som du installerar på en PC (Windows) i din butik samt
en Admindel som du når online från valfri dator eller surfplatta. I Admindelen
hanterar du artiklar och priser samt tar fram rapporter.

KASSA
från

241:-/mån
exkl. moms

Kassaprogram för PC
med Windows
Admindelen nås
online från valfri PC,
Mac eller surfplatta

----------------------

Hanterar rabatter, återköp och presentkort
Programmet kan kopplas med touchskärm och streckkodsläsare
Enkel export till revisorn eller bokföringsprogrammet (SIE)
En kassa kan hantera flera företag och fler säljare/kassörer
SÄKERT ONLINEBASERAT KASSAPROGRAM
Du installerar programmet på din dator i butiken men all data finns i säkert förvar
på Hogias servrar med automatiska uppdateringar och säkerhetskopiering. Skulle
du råka ut för stöld eller brand installerar du programmet på en ny dator, kopplar
upp dig mot vår server och fortsätter arbeta där du senast slutade. Går nätet ner
kan du fortsätta arbeta som vanligt. Allt sparas då lokalt och när du kopplar upp
dig igen synkroniseras ditt arbete snabbt och tryggt mot Hogias servrar.

Fler alternativ
KASSAPAKET KOMPLETT
Startpaket för dig som
behöver både utrustning
och ett kassaprogram.
Innehåller program,
kontrollbox, kassalåda
och kvittoskrivare

ARBETA UTAN AVBROTT
Kassaprogrammet är enkelt och intuitivt att använda och med tydliga guider och
stöd till alla funktioner i gränssnittet. Dessutom ingår ett års fri support via mejl och
telefon samt supportforumet Kundo som är tillgängligt dygnet runt.

För prisinfo se
www.hogia.se/smalloffice

EFFEKTIV ADMINISTRATION
Spara tid och minska dubbelarbete! I Hogia Smart-serien
ingår tre lösningar som är fullt integrerade:
• Bokföring Online
• Fakturering Online
• Kassa

Se hur vi förenklar livet för dig som småföretagare på
www.hogia.se/smalloffice eller ring oss på 0303-688 00

Kassaprogrammet installerar du på en
PC-baserad butiksdator (Windows)

I Admindelen – som du når online från vilken
dator eller surfplatta som helst, lägger du upp
artiklar och priser samt tar fram rapporter.

SUPPORT
När du köper Kassa ingår vårt program- och serviceabonnemang (PSA) i 12 månader. Därefter förlängs abonnemanget automatiskt med ett år i taget. Eventuell uppsägning görs senast tre månader innan. Vi meddelar dig i god tid
innan ditt serviceabonnemang förlängs (via e-post). Abonnemanget är obligatoriskt.
Serviceabonnemanget ger dig:
• Kundo – vårt supportforum som är öppet dygnet
• Telefonsupport med personlig hjälp
• Mejlsupport

NÖJD KUND-GARANTI
Du ska alltid känna dig helt nöjd med ditt val. Därför får du 30 dagars öppet köp på alla våra produkter – helt
villkorslöst. Det enda vi önskar är att du berättar varför du inte är nöjd. Kontakta oss om du vill utnyttja garantin.

SYSTEMKRAV
Kassaprogram (PC med Windows)
Windows: Vista, 7, 8, 10
Processor: 2 GHz
Internminne: minimum 2 Gb
Programdiskutrymme: 5 Gb
Skärm: minimum 1024 x 768
Internetuppkoppling: minimum 2 Mbit

Se hur vi förenklar livet för dig som småföretagare på
www.hogia.se/smalloffice eller ring oss på 0303-688 00

Administrationsdator (PC, Mac eller surfplatta)
Windows: Vista, 7, 8, 10
Mac OS: Mountain Lion, Mavericks, Yosemite
Skärmupplösning: minimum 1280×1024
Webbläsare av senaste version
- PC: IE11, Chrome, Edge, Firefox
- Mac: Firefox, Safari

