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Czym jest Cashy?

Cashy to platforma internetowa, na którą zaprosił 

Cię Twój kontrahent (Woz-Trans) żeby wysyłać Ci 

oferty wcześniejszych płatności faktur. 

Po zalogowaniu na Cashy będziesz mógł 

sprawdzić planowany lub wybrać nowy termin 

płatności, zapoznać się z warunkami 

przyspieszenia płatności i zaakceptować je tylko 

wtedy, gdy spełniają Twoje oczekiwania.

Korzystanie z Cashy jest darmowe, a Twój jedyny 

koszt to niewielka premia dla kontrahenta w 

zamian za przyspieszenie płatności.

Dowiedz się więcej na cashy.pl



Na komputerze 
czy na telefonie?

Oferty wcześniejszych płatności dostępne 

dla Ciebie na woz-trans.cashy.pl możesz 

odczytywać zarówno na komputerze 

stacjonarnym, jak i na urządzeniach 

mobilnych. 



Pierwsze logowanie

Aby zalogować się po raz pierwszy, otwórz maila 

z zaproszeniem na Platformę Cashy i kliknij 

„Załóż konto”. Otworzy się okienko przeglądarki.

Wprowadź dane firmy oraz swoje, a następnie 

zaznacz wymagane zgody i kliknij „Załóż konto”.

Gotowe! Udało Ci się ukończyć rejestrację na 

Cashy. Teraz wystarczy, że wejdziesz na 

woz-trans.cashy.pl i zalogujesz się, używając 

swojego maila i ustalonego hasła.



Najnowsze wiadomości z systemu 

sprawdzisz w zakładce “Powiadomienia”. 

Tutaj też możesz ustawić o czym i w jaki 

sposób chcesz być informowany.

Powiadomienia

Klikając na przycisk z Twoim nazwiskiem 

pojawią się dodatkowe zakładki, dzięki 

którym będziesz mógł zarządzać Twoim 

kontem oraz kontem Twojej organizacji.

Ustawienia

Tu znajdziesz wszystkie oferty 

wcześniejszych płatności od 

swojego kontrahenta. 

Faktury

Tu znajdziesz dane 

przydatne do rozliczeń 

wcześniejszych płatności.

Księgowość

Dane swoich kontrahentów 

znajdziesz w tej zakładce.

Kontrahenci

W tej zakładce znajdziesz dane 

przydatne do optymalizacji 

działań na Cashy.

Analizy



Akceptowanie oferty

Aby zaakceptować ofertę wcześniejszej płatności, 

znajdź ją w zakładce „Faktury” i kliknij „Zaakceptuj”.  

Następnie pojawi się okienko z potwierdzeniem  

warunków. Jeśli wszystko się zgadza, zaznacz 

„Potwierdzam oświadczenie” i kliknij „Zaakceptuj”. 

W przypadku, gdy premia jest liczona w skali roku, 

im późniejszy termin oczekiwanej płatności 

wskażesz, tym niższy będzie koszt przyspieszenia. 

Wskazówka



Po zaakceptowaniu oferty pozostało Ci czekać aż 

pieniądze trafią na konto Twojej firmy w wybranym 

przez Ciebie terminie płatności. Dodatkowo status 

płatności możesz śledzić w sekcji „Oczekujące na 

płatność”. 

Jeśli nie zaakceptujesz oferty wcześniejszej 

płatności, to płatność za fakturę zostanie 

zrealizowana przez Kontrahenta w terminie 

wpisanym na fakturze. 

Wskazówka



Masz jakieś pytania? 

Napisz do nas na info@cashy.pl 

lub zadzwoń na +48 22 300 80 27

mailto:info@cashy.pl

