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Εκδώστε αποδείξεις λιανικής και 
τιμολόγια σε δευτερόλεπτα απο το 
κινητό σας μεσα απο την πρώτη 
οικολογική εφαρμογή Android.

Τα παραστατικά μπορούν να 
εκτυπωθούν ή να σταλούν με Email 
& SMS στους πελάτες και τον 
λογιστή σας.

Αξιόπιστη διασύνδεση με MyData μέσω 
Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής 
Τιμολόγησης

Τιμη ανά έτος
Aπεριόριστα παραστατικά και αποδείξεις 
λιανικής

iRS Smart Cash App iRS Smart Cash App 

www.bris.com.gr



Aναζήτηση πελάτη με το Α.Φ.Μ.

Δεν ειναι υποχρεωτική η διασύνδεση με το 
POS των καρτών

Χωρίς τους περιορισμούς της 
φορολογικής μνήμης

Περιορίζεται στην τριετία η δυνατότητα 
ελέγχου απο την εφορία.

Απεριόριστα Παραστατικά
Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε να εκδώσετε 
όλα τα παραστατικά, όπως Αποδείξεις 
Λιανικής, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, 
Τιμολόγια, Τιμολόγια Παροχής, Δελτία 
Αποστολής, Χειρόγραφα Τιμολόγια και 
Αποδείξεις, Πιστωτικά

 Απελευθερώνει επίσης τον πωλητή από ένα 
σταθερό σημείο πώλησης αφού μπορεί με ένα 
φορητό Bluetooth εκτυπωτή να κάνει 
συναλλαγές οπουδήποτε, καθιστώντας έτσι τη 
λύση ιδανική για όσους είναι σε εξωτερικούς 
χώρους, όπως πωλητές λαϊκών, υδραυλικούς, 
ηλεκτρολόγους κλπ.

iRS Smart Cash Hybrid APP
Nέα γενιά ταμειακών μηχανών, με υπηρεσίες 
Παρόχου (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.) για έκδοση παραστατικών 
Χονδρικής / Λιανικής 

Πανεύκολη λειτουργία απο το κινητό σας. 
Λειτουργεί ακριβώς όπως μια παραδοσιακή 
ταμειακή μηχανή.

Μπορεί να εκδόσει απόδειξη με η και χωρίς 
σύνδεση στο internet (λειτουργία offline)

Με ένα app, εκδίδετε αποδείξεις απευθείας απο το 
κινητό σας, χωρίς ταμειακή, χωρίς ERP και χωρίς 
φορολογικό μηχανισμό!

Δεν χρειάζεται έκδοση 
Ζ & Χ Δεν χρειάζεται 

AES KEY και αποστολή 
των Ζ στην ΓΓΠΣ Δεν 
χρειάζεται reset & 
επέμβαση τεχνικού

Πλήθος 
διασυνδεόμενων 
συσκευών Χαμηλό 
Κόστος Χρήσης

Είναι μια Hybrid 
εφαρμογή που γίνεται 
εγκατάσταση σε κινητό 
ή tablet καθώς μπορεί 
να λειτουργήσει σε 

Android & Windows 
περιβάλλον που 

μπορεί να εκδόσει με η 
χωρίς σύνδεση στο 

internet (λειτουργία 
offline)

Καταχώρηση πελατών 
και προμηθευτών 

Δημιουργία ειδών και 
κατηγοριών Αναφορές 

Πωλήσεων Διαφορετικοί 
Τρόποι Πληρωμής 
Άμεση προβολή & 
επανεκτύπωση 
παραστατικών 

Διαχείριση ειδών και 
barcode 


