КАК ДА СЕ АБОНИРАТЕ В ТРИ СТЪПКИ ЗА

1

Съгласие за обработка на данни

Попълнете Декларация за съгласие с Общите условия, качени на
cloud.eltrade.com. Заверете я нотариално или я подпишете с електронен подпис
на управителя или упълномощено от него лице. Предайте декларацията в
сервизния център.

2

Създаване на потребителски профил

3

Избор на абонаментен план

КАК ДА ПРЕВЪРНЕТЕ КАСОВИЯ АПАРАТ
В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАГАЗИНА

Регистрирайте се на сайта cloud.eltrade.com и създайте свой потребителски
профил за управление на касовите апарати. Дайте достъп до информацията на
вашите счетоводители и служители.
Ползвайте Еltrade Cloud безплатно един месец, след което изберете един от
трите абонаментни плана и заплатете услугата на сервизния център, който ви
обслужва.

ЦЕНА НА АБОНАМЕНТЕН ПЛАН
DEMO
БЕЗПЛАТНО
За всяко
новорегистрирано
устройство
получавате
1 месец
безплатен
абонамент за
Eltrade Cloud Start
*Цените са с ДДС

START

3 лв.

LIGHT

6 лв.

PREMIUM

8 лв.

на месец за едно
устройство

на месец за едно
устройство

на месец за едно
устройство

aДневен и
месечен отчет

aДневен и
месечен отчет

aДневен и
месечен отчет

aКасови бележки

aКасови бележки

aОтдалечено
програмиране

aОтдалечено
програмиране
aСкладови
функции

ЕЛТРЕЙД си запазва правото да променя цените

https://cloud.eltrade.com

ОБЛАЧНА УСЛУГА СЪС СКЛАДОВИ ФУНКЦИИ
БЕЗ АНАЛОГ НА ПАЗАРА
https://cloud.eltrade.com

С ELTRADE Cloud отчетите от касовия
апарат стигат най-бързо до счетоводителя

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ, КАТО СЕ АБОНИРАТЕ ЗА

С ELTRADE Cloud програмирате от
разстояние артикули, клиенти, цени

ОТЧЕТИ И СПРАВКИ

С ELTRADE Cloud управлявате ефективно
складовите наличности

От касовия апарат към облака
се изпраща информация
за продажбите. Вашият
счетоводител вижда онлайн
дневните и месечните отчети
и има възможност да ги
импортира в счетоводната
програма.

ОТДАЛЕЧЕНО
ПРОГРАМИРАНЕ

Услугата е съвместима с всички модели касови апарати на
ЕЛТРЕЙД, включени в регистъра на НАП по Наредба Н-18.

Дистанционно могат да се
програмират във фискалното
устройство артикули,
клиенти, цени и др., което
облекчава значително
работата на отговорните
за това служители и
минимизира грешките.

СКЛАДОВИ ФУНКЦИИ

ELTRADE A1

ELTRADE B1

ELTRADE A3

КУПЕТЕ КАСОВ АПАРАТ В ПАКЕТ С УСЛУГАТА

Системата дава възможност
за следене на наличности на
ниво артикул и обект, както и
за въвеждане на документи
за доставка, изписване и
ревизия. Функционалността е
изцяло в облака и не засяга
комуникацията с касовия апарат.

