
kasa fiskalna MAŁA ONLINE

  

Kasa fiskalna  MAŁA Online to sprawdzona, poparta wieloletnim  doświadczeniem 
ergonomia, oraz najwyższa jakość zastosowanych  podzespołów sprawią, że  zarówno
zaczynający jak i wieloletni użytkownik  kas fiskalnych znajdzie w  nich to, czego obecnie
można wymagać od  urządzeń fiskalnych
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Kasa fiskalna  MAŁA Online należy do nowej rodziny urządzeń Novitus Online Power. Co
to znaczy? Stworzyliśmy linię urządzeń o niespotykanej do tej pory   mocy, na którą składają się
m.in. 32 bitowe procesory o taktowaniu nawet   do 524MHz, ogromna pamięć wewnętrzna oraz
256MB pamięci operacyjnej.   Pamięć fiskalna jest teraz 100x bardziej pojemna niż w
urządzeniach z   kopią elektroniczną.  Bazy towarowe w urządzeniach Online Power to 20 i   50
tysięcy, a nawet 1 milion kodów w wybranych urządzeniach.  System   LINUX gwarantuje
stabilną pracę, a nasza platforma daje zapas mocy na   wiele lat do przodu, niezależnie od
przyszłych wyzwań. Bezpieczeństwo   danych zapewnia moduł TPM oraz dwustronna
autentykacja – rozwiązania   sprawdzone w ponad 4 miliardach urządzeń na świecie.

  

DUŻE MOŻLIWOŚCI
Kasa fiskalna  MAŁA Online posiada  bazę towarową 20000 towarów, każdemu z towarów
można  zaprogramować  nazwę do 40 znaków. Paragon może być przyozdobiony  nagłówkiem 
graficznym, a możliwość wydrukowania NIP Nabywcy spowoduje,  że nie  trzeba będzie
wystawiać klientom faktur na zakupy do kwoty 450  PLN.  Kasa posiada teraz możliwość
zaprogramowanie aż 32 kasjerów. Dodano   opcje możliwość komplementacji towarów oraz
kody dowiązane. Zwiększono   ilość form płatności.

  

ERGONOMIA
Kasa fiskalna  MAŁA Online dedykowana dla  małych punktów sprzedaży, gdzie powierzchnia
 stanowiska sprzedaży  często bywa mocno ograniczona. Dzięki niewielkim  wymiarom kasa nie
 zabierze dużo miejsca, jednocześnie spełniając w całym  stopniu swoją  rolę.

  

KOMUNIKACJA
Kasa fiskalna  MAŁA Online współpracuje z  komputerem, pozwala na podłączenie czytnika
kodów  kreskowych,  elektronicznej wagi kalkulacyjnej czy terminala płatniczego.  Steruje 
szufladą na pieniądze. Posiada także najbardziej uniwersalne  złącze  USB. Teraz opcjonalnie
może zostać również doposażona w moduły  WiFi,  modem GSM, moduł Bluetooth.

  

NOWE FUNKCJE
Kasa fiskalna  MAŁA Online posiada  teraz mnóstwo nowych funkcji, które ułatwią  jej
użytkownikowi  prowadzenie swojego biznesu. Teraz raport dobowy  możesz otrzymać na 
swoją skrzynkę mailową. Konfiguracja urządzenia lub  import bazy  towarów? Teraz wystarczy
podpiąć pendrive z odpowiednimi  plikami, a  kasa automatycznie wykona zlecone operacje.
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Parametry urządzenia
      Liczba towarów: 20 000      Liczba stawek PTU: 7      Liczba grup towarowych: 100      Liczb
a kasjerów: 32
 
 
 
Rabaty/narzuty: tak
 
 
 
Pojemność bufora ON-LINE: 20 000
 
 
 
Opakowania: 64
 
 
 
Nazwa towaru: 40 znaków
 
 
 
 
 
Mechanizm drukujący
      Rodzaj: termiczny, typu clamshell      Typ: Fujitsu FTP 628      Szerokość papieru: 57 mm     

 
 

Klawiatura
      Rodzaj: mechaniczna, switchowa      Liczba klawiszy: 19      Klawisze szybkiej sprzedaży:
10 w trybie "szybka sprzedaż"    

 
 
 

Wyświetlacze
      Klient: LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli      Kasjer: LCD graficzny podświetlany,
192x48 pikseli           Złącza
      Złącza komunikacyjne: 1 x RS232, 3 x USB Host (A), 1 x USB Device (B), LAN (Ethernet)    
 
Współpraca z urządzeniami: Komputer,  Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga
elektroniczna, Terminal  płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), Drukarka zamówień, 
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Monitoring (monitor wydruku), WiFi dongle (WAN), BT dongle, BT LE  dongle, Modem GSM 3
 
 
 
Sterowanie szufladą: tak (aktywna)
 
 
 
 
 
Zasilanie
      Z sieci: 230 V / 12V 2A, zasilacz zewnętrzny      Awaryjne: akumulator 6V, 3Ah          Wym
iary
      Szerokość/wysokość/głębokość: 194 x 105 x 215 mm      Waga: 1,5 kg          
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