
Mjukvarupaketet 1630:-/mån 

Paketet innehåller 3st användarlicenser för Optitec 

RS inkl. tidbok, kassasystem med CleanCash-

enhet, kontokortsintegration och kortdragare.  

 
Hårdvarupaketet 2961:-/mån 

Innehåller mjukvarupaketet PLUS: 

Server för utökad datasäkerhet inkl. Backup via 

USB. 1 router, 3 arbetsstationer inkl 19” plattskärm. 

Med 1 års komplett antivirus, 1 A4-färglaser. 

 

Helhetslösning 3228:-/mån 

Innehåller hårdvarupaket PLUS 

Kassalåda, Handscanner, Etikettskrivare, kvittoskri-

vare inklusive  en uppsättning förbrukningsmaterial. 

 

Specialpaket 

För ett skräddarsytt paket, maila info@optitec.se 

för en offert.  

Information Technology Solutions 

Optitec AB 
I T  F Ö R  O P T I K E R  A V  O P T I K E R  

Optitec RS är ett komplett butikssystem designat speciellt 

för optiker. Programmet har funktioner för bland annat 

glasögon/lins-journaler, prismärkning av varor, butiks-

inventering, skicka SMS direkt till kunden, rapportfunktio-

ner och tidbok. 

I och med lanseringen av Optitec RS  kommer vi kunna 

erbjuda ett kassasystem som är certifierat för skattever-

kets nya regelverk. 

 

 

* Optitec AB’s programvara finns i fler än 250 butiker. 

* Vi installerar programmet och utbildar er personal på 

plats i butiken. 

* Att vi har egen utveckling och support ger er som slut-

användare stora möjligheter att vara med och påverka 

utveckling av programmet. 

* Om ni har ett befintligt journalsystem och vill uppgrade-

ra kan vi läsa över er databas till Optitec RS. 

* Enkel inläsning av artikelfiler från flera stora glas-

leverantörer (Hoya, Essilor, Zeiss m.fl.). 

ENKELT 

Optitec RS är enkelt och lätt att 

använda. Vi strävar efter att 

skapa enkelhet i alla led. Vem 

som helst i er verksamhet kan 

använda systemet. 

 

FUNKTIONELLT  

Optitec RS är utvecklat efter 

optikerns behov. Vi lyssnar på, 

diskuterar och involverar optiker i 

utvecklingsarbetet. 

 

TRYGGT 

Optitec är ett tryggt och säkert 

val. Vi menar att IT inte bara 

handlar om utveckling och funk-

tioner utan minst lika viktigt är 

tillgänglighet och kontinuitet när 

det gäller service, support och 

utbildning. 

 

LEVERANS 

Leverans kan ske efter 2 veckor. 

Lägger ni ordern nu så uppfyller 

ni kraven enligt nya kassa-

lagarna.  

Optitec RS 
EXEMPELPAKET 

(Priserna gäller vid 36mån hyresavtal.) 

Alla angivna priser är exklusive moms 

Boka din installation före 30 November 

så bjuder vi på märksystemet fö
r b

ågar. 

Värde 4280 :- 

( In
kluderar skrivare & 5 st. m

ärkband ) 

 


