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Betalning 

Kortbetalningar: Ta emot kortbetalningen 
med både integrerade och fristående 
kortterminaler. Kaching kan förse dig  
med kortterminal och inlösenavtal eller 
så väljer du en egen leverantör.

Swish: Ta emot snabba betalningar 
via Swish. 

Klarna: Erbjud kunder att betala på faktura 
med Klarna.

Kontant: Ta emot kontantbetalningar med 
antingen en integrerad eller en fristående 
kassalåda.

Presentkort: Lägg till presentkort som 
ett av dina betalalternativ. 

System 

Molnbaserat: Molnbaserat kassaregister 
som uppfyller alla Skatteverket regler,  
utan behov av en fysisk kontrollenhet.

Enkel administration: Ändra priser och lägg 
till produkter via Yabies webb-baserade 
administrationsverktyg Backstage.

Försäljning 

Express-läge: Genomför betalningen 
med ett enda klick. 

Dela upp betalning: Låt kunder dela upp 
betalningen mellan olika betalalternativ. 

Rabatter: Lägg till rabatt på enskilda 
varor eller på hela varukorgen. 

Digitala kvitton: Välj om du vill mejla, 
skriva ut eller hoppa över kvitto. 

Returer: Smidiga returer på hela köpet 
eller specifika produkter.

Flexibla priser: Ange priset för en produkt 
med ”flexibelt pris” när du lägger till den  
i varukorgen. 

Kostnadsfria uppdateringar: Automatiska 
och kostnadsfria systemuppdateringar. 

Full koll på försäljningen: Håll koll 
på din försäljning, var du än är, via 
analysverktyget Yabie Insights.

Digital onboarding: Kom igång med din 
kassa på några minuter med Yabies 
digitala onboarding. 
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Funktionalitet



         support@yabie.com         010-551 7333       www.yabie.com

Produkter 

Produktkatalog: Hitta alla produkter 
direkt via kassans startsida.

Kategorier: Fördela dina produkter 
i kategorier för enklare navigering. 

Produktsök: Sök på produktnamn, 
artikelnummer eller texten i produkt-
beskrivningen för att hitta specifika 
produkter eller produkttyper. 

Produktinformation: Se produktbeskrivningar, 
bilder, artikelnummer, pris och lagersaldo  
på produktsidan. 

Scanna produkter: Lägg till produkter  
i varukorgen via en integrerad scanner 
eller via kameran på din iPad. 

Tjänster: Lägg till tjänster i din produktkatalog 
och få dem separerade i din rapportering.
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Integrationer

Fortnox: Spara tid med automatisk  
export av Z-rapporter till Fortnox samt 
synkronisering av artiklar och lagersaldo. 

Hogia: Förenkla bokföringen med 
automatisk synkronisering av  
dagskassan till Hogia Small Office 

Rapporter 

X och Z-rapporter: Skapa X- och Z-rapporter 
direkt i kassan och visa dem på skärmen, 
skicka via e-post eller skriv ut i kvittoskrivaren.

Automatiska rapporter: Få rapporterna auto-
matiskt skickade till exempelvis din revisor. 

SIE-Filer: Stöd för export av SIE-filer.
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