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Шановний клієнт! 

 

В Україні вийшов новий закон, який дозволяє підприємцям та юридичним 

особам використовувати програмні РРО та формувати електронні чеки. 

 

Ми пропонуємо готове рішення фіскалізації чеків CashDesk, яке виконано згідно 

з усіма вимогами законодавства та технічних регламентів. Наше рішення має широкий 

круг споживачів – від маленьких ФОП та Інтернет-магазинів до великого рітейлу, 

працює як в онлайн чи мобільному, так і в офлайн режимі. Вміє працювати зі 

звичайними ключами КЕП та з ключами на захищеному носії. Велика кількість 

інтеграцій – як автономне рішення, так і в складі 1С, інших онлайн та десктоп рішеннях. 

 

Можливості програмного РРО CashDesk: 

• Повноцінна заміна старих класичних РРО 

• Надійна фіскалізація чеків на серверах ДПС 

• Економія на пристроях та паперовій стрічці 

• Можливість роботи в онлайн та офлайн режимі 

• Автоматизація розрахунків податків, формування Х/Z-звітів, періодичних 

звітів (скорочений, розширений), відкриття/закриття           змін, тощо 

• Підходить для роботи інтернет-магазинам та великому офлайн рітейлу 

• Можливість інтеграції с різними десктопними та онлайн обліковими системами 

через API або готові модулі для встановлення 

• Видача як електронних чеків на email (SMS, Viber – згідно тарифу), так і 

класичних паперових 

• Ведення архіву транзакцій та квитанцій обробки ДПС 

• Гнучка система керування доступами, звітами, налаштуваннями 

• Постійно розвиваюча та поліпшуюча система 

 

 

Ми – команда професіоналів, в компетенціях на перетині ІТ та рітейлу, з великою 

та успішною історією. Маємо власне рітейл ПЗ, власну систему ЕДО, сервіси по 

роботі з ключами КЕП, власну BI систему з аналізу BigData. 
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Наша пропозиція: 

 

 

 

Підключення Безкоштовно 

Абонплата за одну касу  60 грн на місяць 

Абонплата за користувача Безкоштовно 

Вартість обробки 1-го чеку Включено до абонплати 

Зберігання чеків  
до 100 000 шт  

Безкоштовно 

Зберігання 1000 чеків  

(якщо кількість понад 100 000 шт) 

1 грн на місяць 

Відправка чека SMS 0.50 грн за SMS 

Відправка чека Viber 0.90 грн за повідомлення 

Відправка чека на email 
 

Безкоштовно 

mailto:support@cashdesk.ua

