EET SNADNO, RYCHLE
+ EET v aplikaci Mobilní prodejna
A POHODLNĚ

… K prodeji v terénu pomocí mobilu nebo tabletu. Tato aplikace je
také vhodná pro použití v situacích, kdy zaměstnanci nepracují se
SEIWINem nebo nemají standardně přístup k PC v rámci své náplně
práce.
ü Díky plnému propojení s modulem Pokladna Vám výrazně
zjednodušuje práci – veškerá nastavení a doklady se přenáší
automaticky.
ü Automatický tisk účtenek bezdrátovou tiskárnou
ü Funguje i bez připojení k internetu
EETMožnost
v modulu
ü
úpravy Pokladna
položek přímo v mobilním zařízení
…
Špičkový
modul
řešení
všech příjmůdokladů
a výdajů.
ü Hromadné zúčtování vystavených
a jejich převedení
do modulu Pokladna na pár kliknutí
ü
Tento modul
je standardní součástí
ü Hotovostní
i bezhotovostní
transakceinformačního systému SEIWIN.
Pokud modul
již používáte, stačí jej nastavit a můžete ihned
ü Domácí
i cizí měny
vystavovat
doklady
včetněna
elektronické
evidence tržeb.
ü Více informací o výhodách
www.ha-soft.cz/mobilni-prodejnaS nastavením Vám rádi pomůžeme.
eet
ü Hotovostní i bezhotovostní transakce
ü Domácí i cizí měny
ü Máte-li minimální prodeje v kanceláři, v řádu jednotek dokladů
ročně, můžete zůstat u této základní varianty.
ü Více informací o výhodách na www.ha-soft.cz/pokladna
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+ EET v aplikaci Mobilní prodejna

… K prodeji v terénu pomocí mobilu nebo tabletu. Tato aplikace je
také vhodná pro použití v situacích, kdy zaměstnanci nepracují se
SEIWINem nebo nemají standardně přístup k PC v rámci své náplně
práce.
ü Díky plnému propojení s modulem Pokladna Vám výrazně
zjednodušuje práci – veškerá nastavení a doklady se přenáší
automaticky.
ü Automatický tisk účtenek bezdrátovou tiskárnou
ü Funguje i bez připojení k internetu
ü Možnost úpravy položek přímo v mobilním zařízení
ü Hromadné zúčtování vystavených dokladů a jejich převedení
do modulu Pokladna na pár kliknutí
ü Hotovostní i bezhotovostní transakce
ü Domácí i cizí měny
ü Více informací o výhodách na
www.ha-soft.cz/mobilni-prodejna-eet

2) PRO LESNÍKY I NELESNÍKY BEZ SEIWINu
EET ONLINE

… Když potřebujete EET, chcete využít intuitivní ovládání a jednoduchost
mobilní prodejny, ale nevyužijete SEIWIN.
ü Spojení mobilní aplikace a webového prohlížeče
ü Nastavení a přehledy pohodlně zpracujete na webu a při prodeji
využijete mobil – vše se přenáší automaticky.
ü Intuitivní a jednoduché ovládání
ü Automatický tisk účtenek bezdrátovou tiskárnou
ü Aplikace na mobilu funguje i bez připojení k internetu
ü Export dat je samozřejmostí
ü Možnost úpravy položek přímo v mobilním zařízení
ü Hotovostní i bezhotovostní transakce
ü Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: info@ha-soft.cz

