MYNTA KASSASYSTEM
… är ett mycket prisvärt kassaprogram som
hanterar både kontantkassa och fakturering.
Kassan utgör den centrala delen och där
registreras alla köp, såväl kontanta som de som
ska faktureras. I kassan kan man söka på
artikelns benämning, artikelnummer och
streckkod. Om artikeln saknas söks automatiskt
efter liknande artiklar. Varorna kan också visas
på bild i kassan.
Mynta har också koll på lagret. En påminnelse
fås om en vara håller på att ta slut. Lagervärdet
kan fås i varje ögonblick liksom vilka varor som
säljer bäst, både netto och i procent.

Kassan
• Automatisk sökfunktion på artikelnr, benämning eller streckkod
• Integrerad kortbetalning
• Egna knappar med snabbartiklar
• Presentkort/Tillgodokvitton
• Rabatter på flera nivåer
• Integrerad fakturering
• Återköp
• Streckkod / artikelnummer
• Flera betalsätt per köp
• Effektiv rabattgivning
• Personlig beställning av artikel

Rabatt kan ges direkt i kassan. Man kan också
koppla rabatter till en vara eller varugrupp men
också till kunder och kundgrupper.
Varornas streckkoder kan skrivas ut för
märkning. Vissa känsliga uppgifter som
inköpspriser med mera är lösenordskyddade.
Programmet finns i tre versioner, en med bara
kassahantering, en med kassa och fakturering
samt en fullständig version med kassa,
fakturering, offert, order och arbetsorder.

Klicka
här!

MYNTA KASSASYSTEM
Artiklar
• Artikelgrupper/Huvudgrupper
• Flera streckkoder per artikel
• Lagerhantering
• Beställningspunkt
• Utskrift av streckkodsetiketter
• Olika momssatser
• Beställning
• Inleverans
• Spårning av artiklar
• Inventering
• Import av prisfiler i Excel-/txt-format
Övrigt
• X- och Z-rapporter
• Logotype på kvittot
• Export av statistik till Excel
• Fakturering/Inbetalning
• Kundregister
• Kundklubb
• ”Smarta” rapporter
• Riktade kundutskick
• Arbetsorder
• Offert
• SMS-tjänst
• Nätverksstöd för flera kassor
• Koppla ihop flera butiker med
gemensam fakturering

Mynta är ett populärt och mångsidigt
butiksdatasystem som passar många branscher.
Som exempel kan nämnas klädesbutiker,
vitvarubutiker, Skog&Trädgård, fotobutiker,
bokhandel, mindre mataffärer och verkstäder.
Mynta kan installeras på valfri PC och på flera
datorer i nätverket om så önskas.

Utrustningspaket utan dator
Paketet innehåller en komplett kassa
förutom dator. Det innehåller kassalåda,
kvittoskrivare, streckkodsläsare och
kontrollenhet typ A.

Utrustningspaket med dator
Paketet innehåller en komplett kassa med
dator och 17 ” skärm, kassalåda,
kvittoskrivare, streckkodsläsare och
kontrollenhet typ A. Skärmen kan
uppgraderas till en pekskärm
(touchscreen).
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Vi använder normalt en vanlig standarddator.
Det går också att byta till en integrerad dator
med skärm om det är trångt i kassan. Om ni
redan har utrustningen går det att bara köpa
själva kassaprogrammet.

