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System Kasa stworzony zostały do obsługi gotówkowej w 
urzędzie. Przejrzyste menu systemu dostarcza możliwośd 
szybkiego rejestrowania wpłat, wystawiania potwierdzeo z 
jednoczesnym podglądem konta. Zmiany na koncie 
odnotowywane są w czasie rzeczywistym. Korzystając z 
systemu możemy łatwo i szybko tworzyd dzienne raporty 
kasowe i inne zestawienia. W każdej chwili dostępny jest 
podgląd szczegółowych danych dotyczących dziennych 
obrotów, także w rozbiciu na rodzaje wpłat i wypłat. Dzięki 
możliwości zintegrowania pracy z systemami prowadzącymi 
księgowośd, kasjer ma pełną informację o wystawionych i 
oczekujących na zapłacenie pokwitowaniach. System 
charakteryzuje się prostą obsługą i przyjaznym interfejsem. 

 

FUNKCJE 

 Definiowanie rodzajów obsługiwanych zobowiązao 
(przychodów i rozchodów), w rozbiciu na dochody i 
wydatki, w powiązaniu na grupy dla dowolnej liczby 
niezależnych sald 

 Dane o poszczególnych przychodach i rozchodach, z 
możliwością prowadzenia historii obrotów 

 Jednoczesna rejestracja grup zobowiązao (np. dla opłat 
związanych z rejestracją pojazdów) 

 Powiązania wypłat ze zdefiniowaną listą wypłat 

 Zintegrowania z systemami księgowości zobowiązao – 
bieżące informowanie o księgowaniach i pokwitowaniach, 
dokonanych przez współpracujące programy księgowe 
(np. Podatki, Woda, Opłaty Lokalne) 

 Szybkie wyszukiwanie niezrealizowanych kwitów 

 Otwieranie kasy, z możliwością podania dowolnej liczby 
niezależnych sald początkowych za każdy dzieo 

 Rejestrowanie przychodów i 
rozchodów z uwzględnieniem ich 
różnych rodzajów i form 

 Możliwości drukowania pokwitowao 
K-103 (oraz innych, według własnej 
definicji) dla przyjmowania wpłat, z 
opcją wielokrotnego wydruku 

 

ZESTAWIENIA 

 Sald za wybrany okres 

 Pełny raport kasowy dla 
operatora lub zbiorczy, w 
obrębie wybranych sald 

 Raport kasowy dla wszystkich 
lub dowolnie wybranych 
zobowiązao, dla dochodów i/lub 
wydatków 

 Raport dla operatora wg 
kolejności wpłat 

 Skrócony raport kasowy 

 Raport zbiorczy dla wszystkich, 
wg zobowiązao, pełny i skrócony 

 Zestawienia codzienne – 
numerowane raporty kasowe 
według różnych kryteriów i o 
różnym stopniu szczegółowości 

 Dane o zbiorczych saldach na 
poszczególne dni 

 Informacje o księgowaniach z 
innych systemów 

 

Okno słowników sald otwarte na głównym oknie programu KASA 


