
Komplett kassa i ett paket – allt ingår

Onslip – enkelt, tryggt och prisvärt

Onslip POS Z10

Onslip basic POS Z10 är en komplett kassalösning i-ett paket. Först skräddarsyr vi hela kassan utifrån dina  
produkter eller tjänster. Du får en telefonguidad installation så att du snabbt och enkelt kan komma  
igång. Med Onslip pratar du direkt med utvecklaren av hela kassalösningen. Det är vi som utvecklar  
både kassaregistret och kortterminalen. Det ger dig ökad trygghet och bättre pris.

Vår support finns tillgänglig måndag till fredag 08.00-17.00 och lördagar 10.00-14.00.

Funktioner som ingår
• Registrera köp, returer

• Notahantering

• Rabatthantering

• Dagsavslut

• Fakturaförsäljning

• Kundregister för lojalitet och fakturaförsäljning

• Komplett historik utan begränsning i tid

• Backoffice via webben: Redigera varu- 
grupper, artiklar, priser och knappar.

• Se detaljerade försäljningsrapporter:  
per varugrupp och artikel.

• För tilläggstjänster se villkorsbilaga.
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första 3 mån

Allt det du behöver för att ta  
betalt ingår alltid i paketet:  
✓ kassaregister med pekskärm 

✓ kassakopplad kortterminal  

✓ inbyggd kvittoskrivare  

✓ kontrollenhet för skatteverket 

✓ kassalåda

NYHET!

Onslip i samarbete med

www.onslip.com  -  info@onslip.com -  Telefon 0500-600 111 - facebook.com/onslip

*Alla priser anges exkl. moms

Finanisiering av hårdvara (36 mån bindningstid)

599 kr/mån (ord.pris 699 kr/mån) för kassahårdvara, kassamjukvara, kortterminal, drift och support.

Efter 36 mån 499 kr/mån.
Ring och beställ redan idag!  
✆ 0500-600 252



Detta ingår:
• Kassahårdvara, kassakopplad kortterminal, inbyggd kvittoskrivare,  

kontrollenhet och kassalåsa

• Support M-F: 8-17, L: 10-14

• Grundkonfiguration av upp till 100 knappar ingår

• Telefonguidad installation ingår

Det enda du ansvarar för är ström och Internet

Vi rekommenderar fast Internet (ADSL eller Fiber)  
Mobilt bredband används på egen risk. 

Detta ingår (funktioner)
• Registrera köp, returer

• Notahantering

• Rabatthantering

• Dagsavslut

• Fakturaförsäljning

• Kundregister för lojalitet och fakturaförsäljning

• Komplett historik utan begränsning i tid

• Backoffice via webben: redigera varugrupper, artiklar, priser, knappar. 
Se detaljerade försäljningsrapporter: 
per varugrupp, per artikel, per anställd, per tidsperiod.

Valfria tilläggstjänster
• Extra kortterminal mobil eller stationär från 150 kr/mån till samma 

bindningstid som för kassapaketet

• Extra funktioner i kassan från 100 kr/mån

 - Bordshantering

 - Lagerhantering

 - Streckkod

 - Presentkort

 - Köksskrivare (Bongskrivare)

• Registrering hos skatteverket. Vi utför registrering av kontrollenhet 
och kassaregister Skatteverket för 495 kr

• Installation på plats från 2000 kr / säljställe, 5 timmar arbete och 
resa ingår. Ytterligare timmar debiteras  
500 kr/h. Alla priser exkl. moms.

Finansiering
Finansiering erbjuds via Siemens Fincial Services enligt nedan villkor:

• Godkänd kreditansökan. Ibland blir kreditansökan villkorat godkänd. 
Då behövs ett borgensåtagande för att kunna erbjuda finansiering.

• Fakturering sker kvartalsvis.

• Fakturaavgift tillkommer om 50 kr/faktura.

• Siemens kräver att kassasystemet måste försäkras under hela hyres-
perioden 70 – 90 kr / kassasystem / månad.

• Självrisk 2000 kr per skadetillfälle.

Leverans
Leveransvillkor
Normal leverans sker inom 5 dagar från att underskrivet hyresavtal regist-
rerats av Onslips kundtjänst. Kund kan avtala om expressleverans med 
sin säljare. Vid expressleverans skickar Onslip kassan inom 24h från att 
hyresavtal registrerats av Onslips kundtjänst. 

Expressleverans kan ske, mot avgift på 1500 kr + eventuellt tillägg till frakt-
bolag för expresshantering. Onslip skall ej hållas ansvarig för förseningar 
orsakade av fraktbolag.

Nöjd- och trygghetsgaranti
Allmänna villkor för N&T garanti

• Kund har rätt att avbryta avtalet inom 3 månader från  
leveransdatum utan uppsägningstid.

• Kund ansvarar för fraktkostnader i samband med retur

• Utrustning ska återlämnas i samma skick som när kund mottog den 
från Onslip. Kund kan hållas ersättningsskyldig för skador och onormalt 
slitage som omöjligör ytterligare uthyrning av utrustningen. 

• N&T garanti gäller vid ett tillfälle per organisationsnummer.

• Månadsavgifter, installationsavgifter, registreringsavgifter, till- 
behör, på-plats-support, och förbrukningsmaterial återbetalas ej.

Villkor vid finansiering

Betalda månadsavgifter till finansieringsbolag återbetalas ej.

Villkor vid köp av hårdvara

Onslip betalar tillbaka det kund erlagt för kassahårdvaran.

Fysiska dimensioner
Onslip POS Z10   Kassalåda

Bredd 250 mm    Längd 345 mm

Höjd 323 mm   Bredd 340 mm

Djup 205 mm

Övriga komponenter som kortterminal, kontrollenhet, kvittoskrivare är små 
och är normalt inget problem att hitta plats för.

Bredband

Onslips lösningar kräver att kabelburet Internet via standard Ethernet uttag 
finns tillgängligt. Ett Ethernet-uttag känns igen på att det oftast har två lam-
por vid kontakten, en grön och en gul. Ethernet-uttag finns i alla standard 
routers, switchar, och ADSL-modem. Kabel till detta uttag medföljer alltid i 
Onslips lösningar. Denna kabel medföljer ej.

Krav på bandbredd: min 0,5 mbit/s.

Kassa+kortterminal använder väldigt lite datamängd. 

I storleksordning 0,05-0,1 mbit/s vid konstant användning.  
I princip 0,0 mbit vid ingen användning. 

Det viktigaste med nätverket är inte bandbredden utan kvaliten på upp-
kopplingen. Det måste vara en stabil uppkoppling. Därför rekommenderar 
vi endast fast Internet. Exempel på godkänd uppkopplingsteknik till Internet 
är: ADSL/Fiber/stadsnät. 

Ang. Mobilt bredband:

Vi rekommenderar inte mobilt bredband, väljer man ändå detta så gäller 
följande: Mobilt bredband via USB-dongel räcker inte utan en router med 
stöd för mobilt bredband måste finnas på plats. Se exempel nedan:

OK: https://www.telia.se/privat/bredband/produkter-tillbehor/ 
produkt/huawei-b593

Inte ok: https://www.telia.se/privat/bredband/produkter-tillbehor/produkt/
huawei-e3372

Villkorsbilaga


