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KasselÃ¸sning KASSEX 12 Licens

DKK 2.393,75

KasselÃ¸sningen KASSEX
Hvad er KasselÃ¸sningen KASSEX
KASSEX er en kasselÃ¸sning udviklet specielt til foreninger, ivÃ¦rksÃ¦ttere, nystartede virksomheds ejere og
til smÃ¥ firmaer generelt. KasselÃ¸sningen lÃ¸ser alle de opgaver, der er i forbindelse med lovpligtig
kassefÃ¸relse og lovpligtig gavekort administration. Herunder ekspeditioner, kasseoptÃ¦lling, samt gavekortog debitor administration. Der kan let udskrives kasseboner, gavekort, faktura og kontoudtog. Hertil kommer
budget og statistik funktioner, der giver det store og informative overblik, sÃ¥ Ã¸konomien bedre kan styres.
KASSEX er baseret pÃ¥ Excel, som er en del af Microsoft Office pakken, som gÃ¸r KasselÃ¸sningen nemt og
hurtigt at komme i gang med. Programmet er intuitivt, med vejledninger hele vejen igennem, og derfor ligetil
at bruge i dagligdagen.
Â
Derfor skal du vÃ¦lge KasselÃ¸sningen KASSEX
KASSEX er et sÃ¦rdeles brugbart og praktisk kasselÃ¸sningsprogram, der kan alt det en kasselÃ¸sning skal
kunne. Vil du hurtigt i gang og registrere ekspeditioner pÃ¥ den nemme mÃ¥de, sÃ¥ vÃ¦lg KASSEX. PrÃ¸v
KASSEX uforpligtende og GRATIS i en mÃ¥ned KLIK HER!
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Â
Hovedfunktioner

â€¢Â Â Â Vejledninger, herunder blokering for fejlindtastninger og advarsler om mulige fejlindtastninger.
â€¢Â Â Â Ekspeditioner med trÃ¦k fra ydelses- og debitor kartotek, rabat, gavekort registrering og
kasseoptÃ¦lling.
â€¢Â Â Â Gavekort styring, med solgt- og indlÃ¸st datoer, forlÃ¸bs historik, samt valg i mellem tre gavekort
typer.
â€¢Â Â Â Kontoudtog med oversigt over kÃ¸b og betalinger, samt skyldig- og forfalden saldo.
â€¢Â Â Â Debitor (kunde) kartotek med debitor styring, samt registrering af Ã¸nske om nyhedsbreve.
â€¢Â Â Â Ydelser (vare) kartoteker med indkÃ¸bs- og salgspriser, samt dÃ¦kningsbidrag og dÃ¦kningsgrad.
â€¢Â Â Â Regnskab viser alle relevante tal til regnskabet, herunder ekspeditionsfejl, kassedifferencer og
moms, samt beregningsgrundlag for ansattes provision.
â€¢Â Â Â Statistikker og info felter generelt pÃ¥ alle vÃ¦sentlige omrÃ¥der, med alle de mest alm. nÃ¸gletal.
Â
Kombiner KasselÃ¸sningen KASSEX
KASSEX er en del af SUITEX familien og kan derfor kombineres med bl.a.
REGNEX (regnskab),
LOENEX (lÃ¸nadministration),
MEDADEX (tid, kÃ¸rsel og udlÃ¦g) og
BUDGEX (budgettering).
Â
Systemkrav for KasselÃ¸sningen KASSEX
Hardware: PC med 2 GHz eller hurtigere processor (CPU) med 3 eller 4 kerner, og 2 GB RAM (4 GB
anbefales).
Software: MicrosoftÂ® styresystem og MicrosoftÂ® Excel 2007 eller nyere.

Vendor Information
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