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EasyCashier

Se till att ni har full kontroll över er 
verksamhet med det PC-baserade 

kassasystem EasyCashier. Ett populärt 
och modernt system som passar de 
flesta branscher. Systemet är känt för 
att vara användarvänligt, snabbt och 
pålitligt, dessutom ligger EasyCashier 
i en prisnivå som gör kassasystemet 
tillgängligt för alla företag. 

EasyCashier har utvecklats i Sverige 
sedan 2004 och expanderar kontinuer-
ligt vidare mot nya krav och med nya 
funktioner. Med EasyCashier kan ni 
alltid vara säkra på att ert kassasystem 
är uppdaterat och uppfyller den nya 
kassalagen. Kassan skall vara ert bästa 
hjälpmedel – det ser vi till!

www.easycashier.se

Systemkrav:
PC med Windows XP, 
Vista eller 7, 2GB RAM.

Kommande funktioner:
- Integration med flera     
   betalkortsterminaler
- Integration med 
   webbshopsystem
- Valutahantering

Ingår i abonnemanget:
- Fri telefon- och 
   epostsupport
- Alla nya funktioner till 
   EasyCashier
- Alla nya versioner av 
   EasyCashier
- Gratis utbildningsträffar
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