DIN LOKALE LEVERANDØR AV KASSESYSTEM
Montering og opplæring inkludert

Vi legger gjerne inn din vareliste, og
tilpasser systemet slik du ønsker, slik
at kassesystemet er klart til bruk når vi
kommer for å montere. Vår montør vil gi
full brukeropplæring, og drar ikke før du
behersker det nye kassesystemt på en
god måte

Ordre, tilbud og faktura

Om du har kunder som trenger å sende
faktura, kan du gjøre det direkte fra
kassesystemet. Fakturaen blir sendt per
e-post til kunde, og regnskapsfører får
tilsendt din fakturajournal

Supplèr AS

Bergen | Stavanger | Hatlestrand

Automatisk regnskapsoverføring

Ved installasjon tar vi kontakt med
din regnskapsfører for å sette opp en
automatisk eksport av din elektroniske
kassedagbok. Dette forenkler
hverdagen betydelig for deg og din
regnskapsfører

Support, service og backup

Skulle du trenge hjelp, er vi aldri
langt unna. Med forehåndsinstallert
fjernsupport kobler vi oss enkelt opp
til ditt kassesystem og hjelper deg
umiddelbart. Vi tar også daglig backup.
Supplèr har i tillegg servicepersonell og
stedlig service i Rogaland, Hordaland og
Sogn & Fjordane

www.suppler.no

Tlf: 56 12 32 12 | kontakt@suppler.no

UTSTYRSPAKKER
BUTIKKDATA KOMPAKT +

• POS-system: Posbank Apexa G J1900
• Innebygget LCD 2-linjers kundedisplay
• Kvitteringsskriver: Star TSP143U

Produktbeskrivelse

Pris per mnd

• PC-kasse med 15’’ touchskjerm
• Innebygget kundedisplay
• Kvitteringsskriver
• Kasseskuff
• Programvare med lisens
• Elektronisk personalliste

Utstyrspakke:

499,-

Lisens:

250,-

Enkel maskin med touchskjerm, elektronisk personalliste, gavekort, tilgodelapp og rapportmuligheter. Prisen dekker
installasjon og montering ute hos kunde, tilkobling til bankterminal, oppsett av varer og brukeropplæring.

BUTIKKDATA STANDARD

• POS-system: FEC PP-9635
• Innebygget LCD 2-linjers kundedisplay
• Kvitteringsskriver: Star TSP143U
• Strekkodeleser: Motorola LS2208

Produktbeskrivelse

Pris per mnd

• PC-kasse i aluminium-chassis
med 15’’ touchskjerm
• Innebygget kundedisplay
• Innebygget Wifi
• Kvitteringsskriver
• Strekkodeleser med stativ
• Kasseskuff
• Programvare med lisens
• Elektronisk personalliste

Utstyrspakke:

699,-

Lisens:

340,-

Vår mest populære butikkdataløsning med en elegant og solid touchskjerm, elektronisk personalliste, kunderegister,
lagerstyring, fakturering og automatisk regnskapsoverføring. Prisen dekker installasjon og montering ute hos kunde,
tilkobling til bankterminal, oppsett av varer og brukeropplæring. Kan kobles til nettbutikk.

BUTIKKDATA EKSTRA

• POS-system: FEC PP-9635
• Innebygget stor 12’’ kundeskjerm
• Kvitteringsskriver: Star TSP143U
• Strekkodeleser: Newland FR4060 Akame
• Etikettprinter: TSC DA200

Produktbeskrivelse

Pris per mnd

• PC-kasse i aluminium-chassis
med 15’’ touchskjerm
• Innebygget stor 12’’ kundeskjerm
• Innebygget Wifi
• Kvitteringsskriver
• Etikettprinter
• Strekkodeleser med 2D-skanning
• Kasseskuff
• Programvare med lisens
• Elektronisk personalliste

Utstyrspakke:

959,-

Lisens:

340,-

Vår mest omfattende butikkdataløsning med en elegant og solid touchskjerm og stor kundeskjerm, elektronisk
personalliste, strekkodeleser med 2D-skanning, etikettprinter for prismerking, kunderegister, lagerstyring,
fakturering og automatisk regnskapsoverføring. Prisen dekker installasjon og montering ute hos kunde, tilkobling til
bankterminal, oppsett av varer og brukeropplæring. Kan kobles til nettbutikk.
Alle oppgitte priser er eks. mva og er basert på 60 mnd. finansiering. Gratis backup- og supportavtale er inkludert i 3 mnd. og
inkluderer daglig backup og fjernsupport hverdager kl. 08-16. Etter 3 mnd. er det mulig å gå videre med backup- og supportavtale
for kun kr. 375,- per mnd.
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