
NAV Kasseløsning
Tillægsmodul til Microsoft Dynamics NAV

Med tillægsmodulet NAV Kasseløsning 
til Microsoft Dynamics NAV, kan du 
automatisk bogføre din butiks salg. 
Du slipper for at lave manuel bogføring 
fra din kasseløsning til dit økonomi-
system - det gøres automatisk. 

Inventio.IT har udviklet en 
Kasseløsning til dig, som søger fuld 
integration med din butiks kasse og dit 
økonomisystem, Microsoft Dynamics 
NAV. Det giver dig en let, simpel og 
effektiv arbejdsgang. 

Inventio.IT har forenklet 
arbejdsgangen, så du kun har de 
nødvendige funktioner, for at du kan 
foretage hurtigere og lettere 
ekspeditioner. 

NAV Kasseløsning er et tillægsmodul til 

Microsoft Dynamics NAV. Kasseløsningen 

er brugervenlig og simpel at anvende. 
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Opsætning af kasser 
 

Opret ubegrænset antal kasser. 
Angiv oplysninger såsom konti, 
lager-lokationer og skriv tekst 

på bon.  

Oprettelse af ordre 
  

Orderen bogføres og udlignes 
automatisk i økonomisystemet. 
Du slipper for manuel bogføring 

og tastearbejde. 

Rollecenter  
 

Få overblik over dine ordre.  
Se nye og igangværende ordre. 

Og find gamle bogførte 
fakturaer frem. 

Fordelene ved NAV Kasseløsning
Fuld integration til Microsoft Dynamics NAV, som tillægsmodul. 
Automatisk bogføring i Microsoft Dynamics NAV, så du kun skal indtaste oplysninger ét sted.
Enkel og brugervenlig Kasseløsning for let og hurtig ekspedition.

Den kan let implementeres som tillægsmodul til din Microsoft Dynamics NAV.  
Print gavekort og foretag udlæg.

Afstem hurtigt og nemt kassen efter lukketid.

Tag varer retur og opdatér lagerbeholdningen automatisk.

Bogfør direkte flytning af varer fra en lokation til en anden. 

Administrér hvilke ekspedienter der skal have adgang med egen login.

Priser

Priserne er + tilkøb af hardware + installation og opsætning i samarbejde med en Microsoft Dynamics NAV konsulent. Kan kræve ekstra objekter. 
Kontakt Inventio.IT for at høre mere og for tilbud. Inventio.IT kan også hjælpe dig med at finde den helt rigtige hardware til løsningen. 

Lejepris Kr. 795,-

Købspris Kr. 25.000,-

Udstedelse af gavekort 
Virksomhedens oplysninger 
synkroniseres med økonomi-
systemet, således at disse 
synliggøres på gavekortet.

Betaling med gavekort 
 

Ønsker kunden at betale med 
gavekort, scannes stregkoden 
på gavekortet og betalingen  

er nemt fuldført.

Kasseoptælling 
 

Afstem hurtigt kassen efter
lukketid og sammenlign nemt 

optalte kontanter i kassen med 
optælling i systemet. 

Tilkobling af hardware 
Inventio.IT anbefaler, at du tilkøber en touchskærm, håndscanner, 

pengeskuffe og bonprinter til din Kasseløsning. 
Hør mere for tilbud.


