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Nøgleord: 

 Kasseløsning 

 Kundeservice 

 Sælger adgang 

 Ledelses modul 

 Leverandør adgang 

 
 
 
Øvrige løsninger til Microsoft XAL: 
 
 Få XAL på din Pda 

Med en terminal server og en pda, kan du se 
små skærmbilleder fra XAL på din pda 
 

 Få din XAL på internettet 
Komplet web løsning til din XAL. 
 

 Få styr på pakkerne 
Dannelse af pakker til UPS, Post Danmark, DPD 
og mange flere. 

 
 

Læs mere på www.systemcenter.dk 

 

Se løsningen på: 

xalweb.systemcenter.dk. 

c5web.systemcenter.dk. 

 

 
 

 

 

     Butiksløsning til XAL 
 
Kasse løsning til XAL, som udvider 

funktionaliteten i din nuværende XAL, så der 

hurtigt og smertefrit kan udføres kontakt salg 

fra din XAL. 

 

Løsningen er en overbygning på ordre 

modulet i XAL. 

 

Funktioner: 

Åbne kasse 

Ekspedition 

Udskrivning af bon 

Afstemning af kassen 

 

Udskrifter for salg pr. dag / pr. medarbejder, 

time og varegrupper findes som standard. 

Udskriv boner eller udskriv fakturaer på alm. 

A4 papir. Styring af konto/debet salg kan 

også klares ligesom udskrifter af gavekort. 

 

Tilknyt en stregkodelæser til løsningen og 

gør bestilling af varer, lageroptælling og 

ekspedition lettere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser:  

xDetail software 6.000 kr 
Installation 5.000 kr 
Total løsning ved samlet køb 10.000 kr 
  
Abonnement pr. år 2.000 kr 

 

http://www.systemcenter.dk/loesninger.asp
http://xalweb.systemcenter.dk/
http://c5web.systemcenter.dk/
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MICROSOFT XAL 

Teknik: 

Løsningen er udviklet til Microsoft SQL 

server og Microsoft XAL 3.5 og kan mod 

betaling leveres til ældre versioner af 

XAL’en. Kan leveres til både dansk og 

engelsk database og består af: 

 

 6 kartoteker 

 10 skærmbilleder 

 5 rapport 

 4 Kørsler og 0 søgninger 
 
  

 
 

 
Forudsætninger: 
 

 Finans 

 Debitor 

 Ordre 

 Lager 

 Fuld udviklings pakke. 
 

 

 
Abonnement: 
 
Tegning af abonnement indeholder sikkerhed for at løsningen virker i næste version af dit 
Microsoft software. 
 
Abonnement sikrer at du modtager alle nye ændringer til din løsning. 
 
Vores løsninger følger Microsoft versionen. Nye versioner af din løsning kommer sammen 
med nye versioner af dit Microsoft software.  
 
 

 

 
Installation, opsætning og undervisning: 
 
Installation og opsætning vil foregå via Remote opkobling. Det betyder, at vi enten 
overtager din eller anden ledig pc’er eller også får vi midlertidig adgang til jeres server. 
 
Såfremt løsningen kræver yderligere undervisning kan dette ske efter aftale og mod 
beregning.  
 

 

 


