
Sofier kasseløsning
Integration til Microsoft Dynamics C5 2012 

Integration til dit økonomisystem
Inventio.IT kan varetage integrationen 
af din kasseløsning til dit økonomisy-
stem, Microsoft Dynamics C5 2012, 
hvilket giver dig en kasseløsning, som 
har samme data tilgængelig som i dit 
økonomisystem. 
Du er altså fri for at lave manuelle 
bogføringer fra din kasseløsning til dit 
økonomisystem efterfølgende.  
Løsningen bliver levereret fra dag til 
dag, og systemet er let at gå til, hvilket 
gør at du hurtigt og nemt kan komme 
i gang med at tage imod betaling fra 
dine kunder, samt udføre automatisk 
bogføring direkte i dit økonomisystem.

Sofier kasseløsning til butikker og caféer i 
alle størrelser, samt kan også benyttes til 
torve- og markedssalg og på festivaler.  
Så uanset hvilken type forretning eller 

branche du arbejder med, så kan  
løsningen tilpasses dine ønsker og behov. 
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Detail kæder
Alle dine butikker, kører alle 
kasser på samme backend, 
samt sender salgsaktiviteter 
til samme økonomisystem. 

Torve- og markedssalg
Har butikken f.eks. en stand 

på et marked, har du brug for 
en fleksibel kasseløsning. 

Detail butikker og caféer
Både som nystartet, mellem 

og stor butik, kan du have din 
kasseløsning integreret med 

dit økonomisystem. 

Fordelene
Fuld integration med Microsoft Dynamics C5 2012.
Print gavekort og tilgodebeviser.
Hold styr på alle jeres kunder, og print oplysninger på bon. 
Enkelt og let at afstemme kassen, efter lukketid. 
Følg løbende med i salgsstatistikken. 
Sofier backend understøtter valutaerne: DKK, SEK, NOK, USD, SFR og Euro.
Tag varer retur og få opdateret lagerbeholdningen i samme øjeblik. 
Understøttelse af flere butikker og udveksle data imellem. 

Virker stadig offline, hvis der skulle opstå strømsvigt, nedbrud på internettet eller andet. 

Modtag betaling direkte fra kundens mobil til din terminal med MobilePay. 

Administrer hvilke medarbejdere, der har adgang til hvilke funktioner i backend.

Kasseløsning lige ved hånden
App’en fungerer som dit ”gamle”  
kasseapparat, men med nye og  

brugervenlige rammer. På app’en kan 
du tage imod kundernes ordre og  

gennemføre betalingen. 
Alle informationer som angives i 

app’en sendes automatisk videre til dit 
økonomisystem.

Hør mere - kontakt Inventio.IT på 
telefon: 70 26 98 99 eller e-mail: info@inventio.it.


