Bárhol Számla
Digitális számlatömb és bankkártya terminál

Mit tud a Bárhol Számla?
A Bárhol Számla egy számlázó program, amivel egyenesen a bankkártya terminálon készíthetsz
számlákat és nyugtákat, miközben minden törvényi előírásnak megfelelsz.
A Bárhol Számlával valóban egyetlen eszközt elegendő magadnál tartani, nincs szükséged külön
telefonra, nyomtatóra vagy számlatömbre. Ráadásként másolatokat sem kell őrizned. A villámgyors
fizetés és a számlázás után, az adatok a felhőben várnak.
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Kinek ajánljuk a Bárhol Számlát?
A Bárhol Számlát minden magyar adószámmal rendelkező szervezet használhatja. A szoftver teljes
körűen megfelel a NAV online számla rendszer elvárásainak.
A számlázás mellett nyugtakibocsátást is ajánlunk azoknak a szervezetknek, akik nem tartoznak az
online pénztárgép használatára kötelezett vállalkozások körébe az 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
alapján. Ebben az esetben a Bárhol Számla pénztárgép helyettesítésére is teljes értékű megoldás.

Melyik csomagot válasszam?
Bárhol Számla Maxi
Ha igazán kényelmes megoldást szeretnél, válaszd a maxi csomagot beépített korlátlan
adatkártyával. Ebben az ajánlatban 4690 Ft + ÁFA / hó áron minden szolgáltatást korlátlanul
használhatsz: a számlák, nyugták elkészítésében sablonok is gyorsítják a munkádat, a terminálból
pedig sosem fogy ki az internet.

Bárhol Számla Flexi
Ha csak ritkán van szükséged számlázásra, válaszd 390 Ft + ÁFA / nap áron a flexi csomagot. A
legfontosabb szolgáltatásokat így havidíj nélkül használhatod. A terminálod így is mindig kéznél
lehet, de csak aznap kell fizetned amikor számlára vagy kártyaelfogadásra van szükséged.

myPOS Carbon
Ha még nincs myPOS Carbon terminálod a Bárhol Számlához, vásárold meg egyben és spórolj a
banki költségeken is. A Bárhol Számlától vásárolt terminálok kártyaelfogadási jutaléka 1.45% + 15 Ft
helyett csak 0.9% + 0 Ft
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Csomagajánlatok
2022. április 14-től érvényes csomagjaink új előfizetők részére. A csomagok meglévő előfizetőink
számára is elérhetőek, a csomagváltás ügyfélszolgálatunkon kérhető.

Bárhol Számla
Bárhol Számla Flexi

Bárhol Számla Maxi

Legfontosabb tulajdonságok
NAV online számlaküldés

automatikus

automatikus

Tranzakciók követése

automatikus

automatikus

Digitális dokumentum őrzés

automatikus

automatikus

Számla kiállítás

korlátlan

korlátlan

Nyugta kiállítás

nincs

korlátlan

Kompatibilitás
Számlázó program
Bankkártya terminál

számlázz.hu

számlázz.hu

myPOS Carbon

myPOS Carbon

Költségek
Díjszabás
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390 Ft + ÁFA / nap*
* ha a naptári napon legalább
egy számla készül

6hz@6hz.hu

3900 Ft + ÁFA / hó

www.6hz.hu

myPOS terminál ajánlatunk
myPOS Go

myPOS Carbon

Legfontosabb tulajdonságok
Elfogadott kártyák

VISA, MasterCard, AmEx…

VISA, MasterCard, AmEx…

4G / 3G

4G / 3G / 2G / WiFi

nincs

58 mm hőnyomtató

Bárhol Számla

nem kompatibilis

elérhető

Dokkoló állvány

nem kompatibilis

opcionális

Adatkapcsolat
Nyomtató

Műszaki paraméterek
Operációs rendszer

egyedi linux

Android 9.0

320 x 240

1280 x 720 érintőkijelző

-

Kamera, GPS,

138mm x 68mm x 20mm

194 mm x 80 mm x 68,8 mm

175 g

420 g

Akkumulátor

5550 mWh

19240 mWh

Töltő csatlakozó

USB-C (1 A)

USB-C (2 A)

Kijelző
Beépített szenzorok
Méret
Súly

Költségek
Jutalék

1.45% + 15 Ft
0.9% + 0 Ft*

1.45% + 15 Ft
0.9% + 0 Ft*

Vételár

10 900 Ft + ÁFA

71 200 Ft + ÁFA

* Magyarországi lakossági bankkártyák esetén. A myPOS terminálok használatát érintő költségeket
a hozzájuk kapcsolódó myPOS cégcsoportal kötött szerződés határozza meg.
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Adatkártyák
myPOS adatkártyával

Bárhol adatkártyával

Legfontosabb tulajdonságok
Számlák és nyugták
készítése, kezelése
Bankkártya elfogadás
Lefedettség

csak WiFi
kapcsolaton

4G / 3G / 2G / WiFi
kapcsolaton

4G / 3G / 2G / WiFi
kapcsolaton

4G / 3G / 2G / WiFi
kapcsolaton

Európai Unió

Magyarország

Költségek
Díjszabás

-

790 Ft + ÁFA / hó

FOXPOST

GLS

Szállítási díjak

Legfontosabb tulajdonságok
Átvétel helyszíne

437 FOXPOST automata
bármelyikében

Bármely magyarországi címen

Átvétel időpontja

Tetszőleges időpontban
akár 3 napig.

Munkaidőben, a futár érkezése
alapján.

Költségek
Díjszabás
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1000 Ft + ÁFA / csomag
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