
Програмний РРО

Вигідна та проста альтернатива 
традиційним касовим апаратам!
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Повноцінна заміна касового апарату. Економія 
на обладнанні, паперовій стрічці та сервісному 
обслуговуванні;

При відправленні е-чека, у вас буде 
можливість відправити додатковий 
маркетинговий матеріал (додаткові знижки, 
купони на наступну покупку);

зручність та простота роботи в CashDesk без 

додаткових завантажень та в режимі офлайн

Робота з будь-якими видами 
оплати;

Доступ до сервісу 24/7;

Онлайн підтримка.

CashDesk - Проста організація кас та швидка реєстрація розрахункових операцій для підприємців, незалежно 
від системи оподаткування.
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Що потрібно для роботи з онлайн касою?

✓ Мати дійсний кваліфікований електронний підпис для касира

✓ Залишити заявку на користування CashDesk (наш спеціаліст проконсультує 
та відправить детальну інформацію як зареєструвати РРО і як розпочати 
роботу особистому кабінеті). Або зробити самостійну реєстрацію.

✓ Зареєструвати касу та касира в ДПС



Інтеграція - з обліковими
системами за допомогою API

Видача е-чеків покупцеві - в 
паперовому, електронному виді
(E-mail, SMS, Viber)

Каси - не обмежена кількість кас та касирів

Автоматизація - розрахунок податків, 
відкриття/закриття зміни, звіти

ДПС - швидка реєстрація
чеків у податковій

Можливості з CashDesk



Звичайне РРО

• Габаритне та багато коштує
• Потребує обслуговування

апарату
• Необхідно додатково

придбати принтери, папір та
ін.

• Неможливо зареєструвати
чеки одразу у Податковій

• Довго реєструвати та
перереєструвати

• Потрібно оновлювати кожні 7 
років

• Треба робити сервісне
обслуговування раз на рік

Програмне РРО

✓ Без додаткової платні за
обслуговування ПРРО

✓ Невелика ціна, одна з 
найдешевших програмних
апаратів

✓ Миттєва фіскалізація на сервері
ДПС

✓ Автоматичне закриття каси та
формування X-звіту та Z-звіту

✓ Відправка покупцям чеків на
email або sms

✓ Зведені Z-звіти за всіма вашими
ПРРО



зручний та функціональний сервіс для видачі та 

фіскалізації чеків онлайн

На сайті 

З ПК, планшету чи мобільного

телефону

АPI інтеграція

З будь-якою обліковою системою 

або інтернет-магазином

Інтеграція з 1С    



CashDesk - це дуже просто та супер вигідно

Через сайт Вартість, грн

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



Працюючи в CashDesk ви можете бути впевнені у 
нашому технічному супроводі

Звертайтесь до наших спеціалістів технічної підтримки: 

0 800 21 23 07
support@cashdesk.ua

https://cashdesk.ua/

mailto:support@cashdesk.com.ua

