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Kaching utvecklar moderna och lättanvända kassasystem för iPad  
och iPhone som underlättar din försäljning. Genom ett modernt  

gränssnitt och smidiga funktioner kan du spendera mindre tid med  
kassan och rapporteringen och mer tid på att sälja och driva ditt företag. 

Moderna, lättanvända och snabba 
kassasystem för alla branscher

Kontakta oss:



Förenkla din försäljning 
med Kaching Express

Kaching Express är ett otroligt smidigt och lättanvänt kassasystem – byggt 
för dig som vill ta betalt så snabbt som möjligt via en iPad eller iPhone. 

 
Den användarvänliga designen gör det enklare att hitta produkter, fylla 
varukorgen och gå direkt till betalning. Du kan även automatisera din 
rapportering och få bättre koll på försäljningen via Kachings smarta 

administrationsverktyg.



Funktionalitet

Automatiska uppdateringar

Integrerade Swishbetalningar

Integrerade Klarnabetalningar

Molnbaserat system

All hårdvara du behöver 

Smidig, automatisk rapportering

Digitala kvitton 

Full koll på försäljningen

Enkel administration 

Bättre koll på försäljningen

Kaching Insights: 
Kachings analysverktyg Insights ger dig full kontroll över din försäljning, 
var du än är. Få en snabb översikt över hur mycket du säljer just nu eller 
bryt ner försäljningen på perioder, produkter eller anställda. Systemet 
analyserar även din försäljning och levererar nya insikter som kan hjälpa 
dig sälja mer.

Integrationer:
Fortnox, Hogia Small Office, SIE-export
 

Perfekt för: 
Butiker, caféer, hårfrisörer, skönhetssalonger och mindre restauranger.



Skapa nya kundupplevelser 
med Kaching Enterprise

Kaching Enterprise är vårt kassasystem för assisted retail och är byggt  
för att skapa mobila, flexibla och visuella kundupplevelser. 

 
Systemet ger personalen enkel tillgång till produktinformation, lagerstatus, 

orderhantering och en uppsjö av betalalternativ, så att de kan förbättra 
säljprocessen och glädja kunderna i alla kanaler. 



Funktionalitet

Bildbaserat gränssnitt 

Hantera kunduppgifter 

Hämta upp onlineordrar i butik

Beställ från onlinelager i butik

Lagerhantering

Integrerade Swishbetalningar

Integrerade Klarnabetalningar

Sälj var som helst, när som helst

Smidig, automatisk rapportering

Digitala kvitton 

Full koll på försäljningen

Enkel administration

Kaching Insights: 
Kachings analysverktyg Insights ger dig full kontroll över din försäljning, 
var du än är. Få en snabb översikt över hur mycket du säljer just nu eller 
bryt ner försäljningen på perioder, produkter eller anställda. Systemet 
analyserar även din försäljning och levererar nya insikter som kan hjälpa 
dig sälja mer.

Integrationer:
Fortnox, Hogia Small Office, SIE-export
 

Perfekt för: 
Retailkedjor, butiker, Pop up 



Marknadsledande inlösenavtal
Genom vårt partnerskap med Swedbank Pay och 
Bambora kan vi erbjuda marknadsledande priser på 
kortinlösen. Vi hjälper dig att sätta upp avtalet och ser 
till att du kan börja ta emot kortbetalningar snabbt. 
Via Swedbank kan vi även hjälpa dig att snabbt och 
enkelt sätta upp ett avtal för Swishbetalningar. 

Ingenico IWL 250
Trådlösa kortterminal som gör det lätt  

att ta betalt vid bordet, på vägen eller på  
torget. Terminalen har ett eget SIM-kort 

och ett laddningsbart batteri, därför  
behövs varken bredband eller strömkälla 

för att kunna ta betalt. 

Ingenico IPP 350
Passar dig som önskar en smidig  

kassakopplad terminal. Denna terminal 
skriver inte ut några kvitton och du  

behöver därmed inte köpa kvittorullar.

Välj terminal

Allt du behöver för att ta emot 
kortbetalningar 


