
Cashalot — програма для реєстрації 
електронних чеків у ДПС 



Програмний РРО Cashalot

Сучасна і заощадлива альтернатива
традиційним касовим апаратам.

Швидка організація кас та миттєва
реєстрація розрахункових операцій для
всіх підприємців, незалежно від
системи оподаткування.

Cashalot — це нова можливість для
автоматизації бізнесу і скорочення
витрат на його утримання



Cashalot – більше ніж реєстрація чеків

робота без 
доступу до 

мережі інтернет

Робота
з будь-якими

формами оплат

Відправка 
електронного чека 

на e-mail

Адміністрування 
кас у особистому 

кабінеті

Підтримка роботи
зі сканерами штрих-

кодів та вагами



Покупець Робоче місце касира ДПС

Схема роботи ПРРО Cashalot

Бек-офіс Cashalot

Особистий кабінет для 
адміністрування кас



Робоче місце касира у
ПРРО Cashalot

● призначене для оформлення 
роздрібного продажу товарів 
(послуг) 

● дозволяє організувати облік 
товарів та отриманих оплат — як 
готівкових, так і безготівкових

Офлайн-режим (можливість роботи за 
відсутності інтернет з’єднання до 36 годин)

Автоматичний розрахунок податків 

Можливість під’єднання сканерів штрих-кодів, 
ваг та принтерів для друку чеків 

Авторизація за допомогою КЕП

Робота з будь-якими формами оплат 



Бек-офіс Cashalot
Реєстрація 

господарських одиниць, 
кас та касирів на сервері 

ДПС

Централізоване ведення 
довідників 

(номенклатури, дисконту 
та іншого)

Адміністративні функції —
облік та реєстрація 

користувачів

Налаштування та 
призначення ролей 

користувачам

Облік клієнтів 
за програмою лояльності

Автоматичне
оновлення системи

● Легкий хмарний сервіс для 
адміністрування під’єднаних 
програмних РРО

● Авторизація користувачів на 
сервісі здійснюється за 
допомогою логіна та пароля

● Передбачена двофакторна 
автентифікація



ПРРО Cashalot

Необхідно заповнити лише одну форму

Класичний касовий апарат

Авторизація за КЕП. Швидке відкриття та 

закриття зміни. Автоматичне формування Z-

звіту

Реєстрація чеків безпосередньо у ДПС. 

Передача електронного чека покупцеві. 

Можливість відмовитись від друку чеків

Автоматичне оновлення системи

Реєстрація каси

Робота з касою

Робота з чеками

Сервісне 

обслуговування

Необхідно подати близько 8 форм за участі ДПС 

та ЦСО, що займає до 5 днів

Перевірка дати і часу. Перевірка наявності 

чекової та контрольної стрічок. Обов’язковий 

друк Z-звіту з подальшим зберіганням в КОРО

Реєстрація через інформаційного еквайра.

Обов’язковий друк. Клієнту видається виключно 

паперовий чек

Договір з ЦСО. Щомісячна оплата за сервісне 

обслуговування. Ремонт пристрою. Термін 

служби 7 років

Давайте порівняємо



особистий кабінет для зручного  
керування касами

зменшення операційних витрат

можливість імпорту довідників 
номенклатур товарів та послуг

можливість повноцінної роботи без 
підключення до інтернету до 36 год 

швидку реєстрацію кас у ДПС

зручну відправку 
чеків покупцеві

Обравши ПРРО Cashalot, ви отримаєте:



Кількість кас має 
значення!

1 - 2 980 ₴ 1 970 ₴

3 - 9 665 ₴ 1 430 ₴

10 та більше 440 ₴ 1 025 ₴

Фізична особа-
підприємець

Юридична
особа

Кількість
кас

Вартість ліцензії для однієї каси з терміном дії один рік



ГК АНТРА
м. Одеса, вул. Преображенська, 4 
(3 поверх)

https://antra-service.com/

+38 (048) 706-17-08

+38 (048) 794-44-62

+38 (048) 704-64-54

+38 (063) 204-53-20 

(Viber, Telegram)

commerce@antra.ua


