
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För information om Nutid  PC Kassa och 

om närmaste återförsäljare se www.nutid.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Certifierat enligt nya lagen om kassaregister

http://www.nutid.se/
http://www.nutid.se/


Användarvänligt 

kassasystem med  kraft 

När du loggar in ser du din 

egen version  av kassabilden
 

 
 

Nutid  PC Kassa  är  ett av marknadens smidigaste 

kassasystem. Systemet  är oerhört enkelt att förstå, 

samtidigt som det  är  komplext på så vis att det 

innehåller i princip  allt en butik behöver idag. 

 
Systemet  har  utvecklats tillsammans  med  ett antal 

butiker  runt om i Sverige, och detta har resulterat i 

ett användarvänligt och smidigt kassasystem som 

passar samtliga branscher. Vi har  tagit  tillvara 

förslag och synpunkter från cykelhandlare, restau- 

rangägare, inredningsbutiker m.fl, vilket gör 

Nutid PC Kassa  till ett av Sveriges mest täckande 

kassasystem. 

 
Systemet  är  användarvänligt, och det  är  enkelt 

att snabbt förstå hanteringen av det.  Man arbetar 

med pekskärm eller tangentbord och trycker  sig 

Nutid  PC Kassa 

• Passar alla  branscher 

• Lätt och användarvänligt 

• Support 7 dagar i veckan 

• Fria programuppdateringar 

• 1–3 kassor, samma programkostnad 

• MS SQL klient/server teknik 

• Certifierat enligt nya lagen om kassaregister 

 

Uppsättningen av knappar kan också vara unik: 

• Knapparna är programmerbara 

• De kan ha olika färger, och innehålla undermenyer med ytterligare knappar 

• En knapp kan  göra allt från  att skriva ut ett kvitto, till att göra dagsavslut, 

eller  en rad lagrade kommandon 

 

Exempel  på några bra och  enkla funktioner:

snabbt och smidigt fram i betalningsprocessen. I 

systemet  ingår även branschanpassade standard- 

uppsättningar för exempelvis restaurang, cykel, 

skor,  konfektion och kiosk. Det är  också  enkelt  att 

läsa  in leverantörernas prislistor,  artikelregister 

m.m. Detta underlättar när  du kör igång ditt sys- 

tem, men även vid de  tillfällen då priser  ändras 

och artiklar tillkommer/försvinner ur sortimentet. 

• Slå in tel.nr på en kund,  och du får in alla 
uppgifter om en ny kund direkt in i kundregistret. 

• Skicka SMS/e-post till din kund när en order 

är klar (eller en bokad tid ändras). 

• Skicka SMS/e-post till kunder med 

erbjudanden/info 

• Stödjer de flesta typer  av kortbetalning på 

marknaden 

• Direktkoppling till Visma (SPCS), 
Agresso, Axlon m.fl 

• Bokningskalender 

• Personalliggare/tidrapportering 

• Serviceorder/reparationsorder 

• Lagerhantering med olika inventeringsrutiner 

• Design  av prisetiketter 

• Parkera/splitta nota

Utöver  detta innehåller Nutid  PC Kassa  koppling 

mot ett flertal bokföringsprogram, såsom  Visma 

(SPCS) och Agresso. Genom denna koppling 

överförs dagens försäljning direkt in i bokföringen 

och du slipper  detta arbetsmoment efter  det  att 

du stängt  för dagen. Som en extra bonus får du 

även kund- och artikelstatistik. 

 
Har  du fler kassor i butiken?  Med  Nutid  PC 

Kassa  kan  du täcka ett flertal kassor med  ett 

system  – utan  extra kostnad. 
 

Om du trots allt behöver hjälp,  ingår vår  kund- 

support som har  öppet alla  veckans dagar 

- även lördag och söndag. 

Exempel  på ytterligare funktioner  i Nutid  PC Kassa: 

• SPCS koppling                                • Kortbetalning                               • Tidigare kvittenser 

• Order/köksnota utskrift                   • Filialhantering                              • Fakturering/reskontra 

• Bordshantering/bokning               • Sök person/företag via Eniro      • Kundbonuskort 

• Presentkort                                       • Kundrabatter                                    • Beställningspunkter 

• Artikelinslag via streckkod             • Behörighet per  användare         • Online  backup 

• SMS/e-post kundkontakt/utskick  • Leverantörsbeställning/inleverans 
 
 

 
 

 
 

Exempel på kassabild restaurang: 
 

1) Artikelinslag via streckkod/tangentbord         

2) Kvitto på skärmen 

3) Programmerbara tangenter
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