
drukarka fiskalna DELIO PRIME e

  

  W ofercie Novitusa pojawiło się pierwsze urządzenie z kopią elektroniczną
. Jest to drukarka fiskalna DELIO PRIME E – czyli najwyższej klasy,
wyjątkowo szybka i funkcjonalna drukarka fiskalna, która realizuje
rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych, wg
wytycznych rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.
  

  

Drukarka fiskalna DELIO PRIME E łączy w sobie wszystkie poszukiwane przez
wymagających użytkowników cechy:  szybkość,  niezawodność,  funkcjonalność,  oraz 
nowoczesne wzornictwo. Umożliwia wydruk faktur VAT bezpośrednio na własnym mechanizmie
drukującym, eliminując konieczność posiadania kolejnego urządzenia w punkcie sprzedaży
przeznaczonego tylko do tego celu. Drukarka fiskalna DELIO PRIME E z powodzeniem może
być stosowana na każdym stanowisku, na którym sprzedaż  prowadzona jest z użyciem
komputera. Szczególne cechy tej drukarki docenią jednak przede wszystkim duże placówki, o
szerokim asortymencie i bardzo dużym obciążeniu punktu kasjerskiego.

  

Wysoka wydajność, szybkość działania i cicha praca zapewniają wysoki komfort obsługi klienta.
Dzięki optymalizacji wydruków i zastosowaniu jednego nowoczesnego, termicznego
mechanizmu drukującego i rejestracji kopii wydruków na karcie SD, drukarka fiskalna DELIO
PRIME E jest urządzeniem o niskich kosztach eksploatacji. Karta SD, na której rejestrowana 
jest  elektroniczna  kopia wydruków znajduje się pod pokrywą mechanizmu drukującego i jest
dostępna dla użytkownika (nie jest zabezpieczona plombą fiskalną).
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Na karcie tej w chwili wykonywania raportu dobowego (po wcześniejszej weryfikacji
poprawności zapisanych na niej uprzednio danych) zapisywane są otwartym tekstem dane
wydrukowanych paragonów. Dane te mogą zostać w całości lub wybiórczo wydrukowane na
życzenie obsługi na mechanizmie drukującym drukarki fiskalnej DELIO PRIME E, lub być
przeglądane i obrabiane w standardowym komputerze PC. Każdy zapis na karcie SD opatrzony
jest elektronicznym podpisem, który zapisywany jest również każdorazowo do pamięci fiskalnej
i podlega weryfikacji podczas kolejnych zapisów. Drukarka fiskalna DELIO PRIME E posiada
specjalne mechanizmy zabezpieczające przed utratą danych o obrotach oraz umożliwiające
odtworzenie tych danych w przypadku uszkodzenia lub utraty karty.

  

Drukarka fiskalna DELIO PRIME E wspiera akceptację kart płatniczych oraz umożliwia
wykorzystanie ich w systemach kart stałego klienta. Szeroka gama wydruków nie  fiskalnych
pozwoli wykorzystać drukarkę również do innych celów niż tylko drukowanie paragonu:
drukowanie potwierdzenia pokwitowania sprzedaży, transakcji uznaniowej (pokwitowanie
przyjęcia towaru), przedpłaty, rabatu dla pracownika, wymiany środków płatniczych, operacji
kasowych, raportu kasjera, transakcji odłożonych, raportu środków płatniczych, cennika,
transakcji elektronicznych, potwierdzenia sprzedaży telekodu, transakcji lojalnościowej,
parametrów schematu lojalności/karty klienta, wydania nagrody itp. to tylko przykłady
możliwości wydruków niefiskalnych usprawniających pracę punktu kasjera. Możliwość
drukowania  kodów  kreskowych pozwala na dodatkową  identyfikację  sprzedanych  towarów 
ich  kodem,  szczególnie przydatne w branżach, gdzie nawet 40-to znakowa nazwa nie do
końca jest pełnym wyróżnikiem towaru. Każdy paragon może być dodatkowo opatrzony
własnym kodem kreskowym, generowanym np. na podstawie numeru systemowego, dzięki
czemu jeszcze bardziej można usprawnić wystawianie faktur do paragonu. Zastosowanie trzech
portów RS232 (jedno z optoizolacją do komunikacji z komputerem) i dwukanałowego złącza
USB w połączeniu z funkcją "tunelowania transmisji" pozwoli na podłączenie dodatkowych
urządzeń komunikacji szeregowej do komputera oraz współpracę różnych, niemożliwych do
zintegrowania aplikacji. Funkcja "monitorowania transmisji" pozwoli na wydrukowanie lub
zapisanie do pliku przesłanych z komputera rozkazów sterujących i szybką identyfikację
ewentualnych błędów transmisji (również dodatkowych urządzeń i aplikacji). Rozbudowane
funkcje samodiagnostyczne drukarki oraz możliwość programowania "z klawiatury"
podstawowych funkcji (np. zegar) pozwala na serwisowanie jej bez użycia komputera.

  

  

        DANE TECHNICZNE   
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    NAZWA   DELIO PRIME e
  
    TYP   drukarka fiskalna stacjonarna realizująca zapis kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD)
  
    PRZEZNACZENIE   średnie i duże punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej  
    
  
    PARAMETRY DANYCH  
    liczba towarów   150 000   
    liczba stawek PTU   7   
    liczba kasjerów   bez ograniczeń   
    nazwa towaru   40 znaków   
    
  
    ELEKTRONICZNY NOŚNIK DANYCH
  
    rodzaj   karta NovitusSD
  
    pojemność   2GB w komplecie   
    
  
    MECHANIZM DRUKUJĄCY  
    rodzaj   drukarka termiczna   
    typ   CITIZEN LT 281   
    szerokość papieru   57 mm   
    
  
    KLAWIATURA   
    rodzaj   switch'owa   
    liczba klawiszy   4 + klawisz nawigacyjny  
    
  
    WYŚWIETLACZE   
    klient/kasjer   alfanumeryczny, obrotowy, podświetlany (niebieski) LCD, 4 x 20 znaków  
    
  
    ZŁĄCZA   
    złącza komunikacyjne   3 x RS232 + USB (dwukanałowe)  
    współpraca z urządzeniami  komputer, terminal EFT , PinPad, czytnik kart magnetycznych, skaner, modem i inne  
    sterowanie szufladą   tak, 24 V   
    
  
    ZASILANIE   
    z sieci   230 V, zasilacz zewnętrzny  
    awaryjne   wbudowany akumulator (2 x 12 V 0,8 Ah)  
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    GABARYTY   
    szerokość/wysokość/głębokość  170x255x240   
    waga   2,8 kg   
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