
Vårt produktprogram
Ringetiketter Kulör Kulör

32-34755IRK1 Vit 7 x 55 430 kr
32-TTK1065E Svart 65 175 kr

32-34870IR1 Vit 8 x 70 437 kr
32-TKK1090E Svart 90 195 kr

32-441072K1 Vit 10 x 72 435 kr 32-TTGO-090 Guld 90 395 kr

32-441072KGO Guld 10 x 72 543 kr 32-TTSI-090 90 395 kr

32-441072KSI Silver 10 x 72 549 kr 32-TTKB-090 Blå 90 365 kr

32-441072K1S Svart 10 x 72 495 kr 32-TTKG-090 Grön 90 365 kr

32-441072K1R 10 x 72 499 kr 32-TTKR-090 Rött 90 365 kr

32-441072K1B 10 x 72 499 kr *) Frakt & moms tillkommer

32-441072K1G 10 x 72 499 kr

32-441072K1Y 10 x 72 499 kr

32-452032K1 Vit 20 x 32 575 kr

Tråd-etiketter

32-341044K1 Vit 10 x 44 435 kr

32-451524K1 Vit 15 x 24 595 kr

OPTICON inventeringsskanners

Prisvärt skyltningssystem
32-411025E1 Vit 10 x 25 193 kr

32-441930E1 Vit 19 x 30 215 kr

32-442550E1 Vit 25 x 50 285 kr

   Lämpliga för glasögon
32-441040 Vit 10 x 40 245 kr

Praktiska hjälpmedel för prissättning 

Etiketthållare och ringhållare 32-17 Vit 17 235 kr

*) Frakt & moms tillkommer

Etiketterings- & inventeringssystemxx KaCe Jewel standardetiketterxx      KaCe Jewel färgbandxx

Artikelnr
Dim, 
mm

Pris/rull 
SEK *) Termotransfer färgband Artikelnr

Bredd, 
mm

Pris/st 
SEK *)

Silve
r

Vit med    
röd kant

Vit med    
blå kant

Vit med    
grön kant

Vit med    
gul kant

Kedje-etiketter

OPTCON streckkodskanners

Kartuschetiketter

Termotransferskrivare

i skyltfönster och vitrinskåp Uretiketter

TSC modell TC 300    SEK 5.150:- Zebra modell GX430t    SEK 5.350:-

KaCe Jewel HB, Dalvägen 51 A, 187 33 Täby
Tel 08-7567245 support@kacejewel.se

www.kacejewel.se

Handla direkt i vår webshop
www.kacejewel.se

Välkommen till oss via internet.
Vi använder TeamViewer för all utbildning och support.



Hur man gör snygga etiketter... Kundspecificerade kassasystem

             

Etiketterings- & inventeringssystemxx
Skyltningssystemxx

Etiketteringssystem för guldsmeder,xx
ur- och optikbranschenxx

Kassassystemmm

Streckkodsetiketter behövs för en rationell 
kassahantering!

NiceLabel Express är verktyget för dig, som vill skapa egna 
etikett-layouter och vill använda Windows typsnitt och även 
streckkoder. Du vill kanske även kunna lägga grafiska bilder på 
dina etiketter. 

Med NiceLabel Express kan du koppla text- och datafält på dina 
etiketter till data, som du har skapat tidigare i en annan pro-
grammiljö. Många utnyttjar Excels kalkylmöjligheter. Har du en 
Excelfil med artikeldata kan du skriva ut etiketter från NiceLabel 
Express med dessa data: art nr, pris, etc. 

Så här går det till: 

1. Du väljer en etikettdimension ur mappen Standardetiketter 
2. Konturen av den valda etiketten visas 
3. Du placerar streckkods-, text- och bildfält där du vill ha dem 4. 
Du klickar på knappen "Skriv ut" 

Till vänster visas några etiketter skapade med NiceLabel 
Express.

I vår webshop www.kacejewel.se finner du beskrivningen av vårt 
etikettstartkit ”Express” som ger dig alla verktyg för din etikett-
framställning. Du får allt som behövs för att göra etiketter med 
valfritt typsnitt samt med streckkoder och bilder. 

Nuvarande leasingkostnad per månad för etikettstartkit ”Express” 
är SEK 478:-. Du finner mer information i vår webshop 
www.kacejewel.se

Det är lätt att använda NiceLabel... Ett flertal kassasystem beskrivs i vår webshop...
Om du inte längre vill skriva etiketter för hand, kan vi lära dig att 
använda programmet NiceLabel. Vi undervisar dig och dina 
medarbetare via internet med hjälp av programmet TeamViewer. 
Ni slipper resa bort till en kursort och kan beställa en tid som 
passar er. Även senare support ges via internet.  

Ring oss för att avtala om en lämplig tid! 

Vi beskriver ett antal kassasystem – alla med kassaprogrammet 
EasyCashier och komplett med kvittoskrivare, A4-skrivare, 
kontroll- enhet, handskanner och kassalåda. EasyCashier-
programmet har nyligen kompletterats med en egen betalkorts-
terminal, som kostar endast kr 299:-/månad att hyra. 

Månadskostnaden för leasing av kassasystemen ovan visas i 
parentes i bilden.

KaCe Jewel HB, Dalvägen 51 A, 187 33 Täby
Tel 08-7567245 webshop: www.kacejewel.se NiceLabel Express använder dina befintliga data... 
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