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KARIN DAMMER
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STYRELSEHANDLING
Motion angående inköp av iZettle
helhetslösning
Kårhuset Lund, 2016-09-08
John Alvén, Aktivitetssamordnare

Motion angående inköp av iZettle
helhetslösning
Eng: Motion regarding the purchase of an iZettle overall solution
Bakgrund
Sedan en tid tillbaka har Teknologkåren centralt övergått från att använda vanliga kortmojtar
och/eller bara kontanter till att använda iZettles kortlösningar. Kortbetalning i sig fungerar
bra och många av Teknologkårens sektioner har även anammat detta, däremot finns det ett
problem i användandet som det ser ut nu. Allt som knappas in i iZettlen måste även knappas
in i den ”vanliga” kassaapparaten. Detta gör att fel relativt ofta uppstår när försäljaren
glömmer knappa in betalningen i kassaapparaten eller helt enkelt knappar in fel. Som det ser
ut nu har vi inte heller möjlighet att lägga upp produktkategorier i vår iZettle vilket gör att
man oftast manuellt behöver knappa in beloppet två gånger vilket ytterligare ökar chansen
för felregistrering.
Vidare så kommer det snart att lanseras nya mynt och det har lanserats nya sedlar vilket gör
att de befintliga kassaapparaterna som lagrar pengarna idag inte räcker till för att hålla bra
ordning på pengarna vid mer eller mindre hektiska försäljningar. Med andra ord har dessa ett
behov att ersättas i vilket fall.
Ytterligare fördelar är att då flera sektioner redan anammat helhetslösningar kan de enkelt
logga in på sitt eget konto när de hyr någon av våra lokaler och på så sätt löses betalning
snabbt och effektivt på kvällen och sektionerna får tillgång till sina egna produktkategorier
och inlogg, väldigt smidigt helt enkelt!
En sammanfattning över fördelar med iZettles helhetslösning;





Smidiga produktkategorier som kan delas ut på Teknologkårens utskott, ex;
puben Puben, ARKAD, NollU
Mer exakta Z-rapporter underlättar för alla parter men speciellt Generalsekreteraren
när hen skall rapportera evenemangskassor
Sektionerna kan enkelt logga in på sina egna sektionsbundna konton när de
använder vår utrustning och utnyttja deras egna produktkategorier
Uppdaterade kassalådor som kan hantera dagens sedlar/mynt

Undertecknande har kikat runt lite på campus och efter att ha pratat med E-sektionens
anställda i LED-café samt funktionärer så verkar deras lösningar vara det vi söker efter.
Undertecknande har även kikat runt i sina egna kollegier efter feedback och har fått gensvar.
Med det sagt tror undertecknad på att en testperiod behövs för att avgöra huruvida systemet
är bra eller inte, därför föreslår inte vi att köpa in 7 kassor vilket är så många kassaapparater
vi har idag.
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Förslag
Undertecknande vill köpa in en (1) iZettle kassa, helhetslösning. I en sådan helhetslösning
ingår:
1.
2.
3.
4.
5.

Kassalåda
Kvittoskrivare
Hållare för padda
Padda
iZettle-kortläsare

I skrivande stund finns inget färdigställt förslag men efterforskningar visar att 11 000 kr bör
räcka.
Denna helhetslösning skall genomgå test under hösten/våren för att avgöra huruvida det är
en bra lösning eller inte samt hur många kassor som anses behövas totalt. Målet är att under
nästa Nollning skall alla kassor i Teknologkåren centralt vara utbytta till en annan typ av
helhetslösning än den vi har idag.
Undertecknande är osäkra på om det är bör anses vara ett underhåll då vi redan har
kassaapparater och uppdaterar dem och då avsätta pengar ur underhållsfonden, eller om det
bör ses som en investering och då avsättas pengar ur investeringsfonden.
Undertecknande yrkar därför på
att

ur lämplig fond avsätta 11 000 kr + 10 % för oförutsägbara kostnader, totalt
12 100 kr, för inköp av en (1) iZettle kassa, helhetslösning.

att

motionärerna ansvarar för att en grundlig utvärdering av kassan görs så att
det går att avgöra huruvida fler kassor skall köpas in. Utvärderingen skall
presenteras under FM4, 2017 eller närliggande Styrelsemöte beroende på
vilken fond som anses vara lämplig.

I Pengaflödets tjänst,

JOHN ALVÉN

AGNES SÖRLIDEN
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