Kassasystemet Casablanca C
Tilläggsmodul till Magenta Fakturering
Ett faktureringsprogram för Windowsmiljö
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Certifierat kassaregister
Ladda ner en gratis 30dagars demoversion från

www.magenta.se

Kassamodulen Casablanca C, där C står för
”Certifierat kassaregister”, gör det enkelt att klara
både faktura- och butikskunder i ett och samma
system.

Om du säljer kapitalvaror kan du välja att kvittoutskriften blir kompletterad med en stor A4-specifikation.

När du registrerar ett kontantköp och trycker på
”Spara”, skriver Magenta direkt ut ett kvitto på
kvittoskrivaren och öppnar kassalådan. Du har
stöd för upp till fem olika betalningssätt: Kontant,
kort plus tre valfria betalsätt. Magenta visar
växelbeloppet ”Växel tillbaka”.

Casablanca kan med fördel användas tillsammans med fleranvändarversionen i nätverksmiljö.

Programmet återgår därefter till nytt tomt inmatningsformulär – färdigt för nästa kund.

På kontoret arbetar man som vanligt med faktureringen och sköter underhåll av prislistor m.m.

Även följesedlar kan skrivas ut.

Butiksdatorn installerad som kassaregister hanterar alla kontanta händelser och följer Skatteverkets krav på certifierade kassaregister.

Snabbfakta Magenta Kassasystem Casablanca C
Systemkrav

Kvittolayout

Windows 2000, XP, Vista, 7 eller 8.

Du kan enkelt förändra och lägga till
information på kvittot. Det kan t.ex.
vara öppettider, kampanjer eller
garantiinformation. Du kan ha en inledande text på upp till 20 rader. Motsvarande kan den avslutande texten
på kvittot vara upp till 20 rader.

Magenta som kassaapparat
Den certifierade kontrollenheten eTax
tillsammans med programtillägget Casablanca C, kvittoskrivare och kassalåda utgör ett lättarbetat, godkänt kassaregister. Fakturor och kontantköp
kan registreras i samma system. Kassadatorns kontantköp, som hamnar i egen
fakturanummerserie, leder till omedelbar utskrift på kvittoskrivaren och
öppning av kassalådan.
Systemet uppfyller Skatteverkets krav
SKVFS 2009:1.

Magenta som faktureringssystem
Från övriga datorer i nätverket kan
vanlig fakturering ske. Om man har
fleranvändarversionen kan denna
registrering ske samtidigt (annars är
man begränsad till högst en användare
i systemet åt gången).
Gäller det en fakturakund som gör ett
besök i butiken har man möjligheten
att göra en följesedel för att vänta med
själva fakturautskriften. Om tilläggsmodulen ”Orderhantering” används
kan fakturakunden samfaktureras t.ex.
en gång i månaden.

Växelbelopp
Programmet frågar efter ”Erlagt belopp”. När detta anges visar programmet hur mycket växel kunden ska ha
tillbaka. ”Erlagt beopp” och ”Växel tillbaka” framgår även av kvittot. Du kan
kombinera olika betalsätt (max fem)
på ett och samma kvitto och även erbjuda kunder kortavrundning uppåt
om du så vill.

Bokföringsunderlag
Vid dagens slut kan du förutom den
sedvanliga dagrapporten begära ett
bokföringsunderlag som visar exakt
vad som sålts, konto för konto, och
som blir underlag för din bokföring.
Använder du Magenta Bokföring kan
bokföringsunderlaget föras över med
automatik till bokföringen.
In- och utgående värden i kassan hanteras via X- och Z-dagrapporter.

Exempel på kvittoutskrift

Exempel på X-dagrapport

Kvittoskrivare Star TSP100
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