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Link do produktu: https://www.kasafiskalna.com/novitus-one-online-promocja-odzyskaj-300zl-p-493.html

Novitus ONE Online**
Promocja, odzyskaj 300zł
Cena brutto

2 447,70 zł

Cena netto

1 990,00 zł

Producent

NOVITUS

Opis produktu
Kasa fiskalna Novitus ONE online
Odzyskaj aż 300zł za zakup kasy
więcej info na kasanatechnologie.pl

Nowość moduł Gastro/ opcja

NOWOCZESNOŚĆ POŁĄCZENIA ONLINE
Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony, raporty i pozostałe dane są systematycznie wysyłane do CRK. Kopia wydruków
zapisywana jest także w lokalnej pamięci chronionej urządzenia. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty – użytkownik
może wydrukować te dane lub odebrać do programu komputerowego.
PEŁNA DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI DLA SWOICH POTRZEB
Intuicyjne i konfigurowalne oprogramowanie kasy ONE daje możliwość indywidualnej personalizacji wyglądu okna
sprzedażowego w zakresie funkcji i kolorów przycisków. Możesz dowolnie przypisać funkcję do każdego z pól na ekranie kasy
ONE, może to być dowolna funkcja kasy lub towar szybkiej sprzedaży. Wszystko po to aby pracowało się sprawniej i
przyjemniej bez względu na to jaką sprzedaż prowadzisz.
NOWA TECHNOLOGIA TO WIĘKSZA FUNKCJONALNOŚĆ
Szybką, dziecinnie prostą edycję wszelkich parametrów kasy zapewnia pełna klawiatura ekranowa, taka sama jaką spotykamy
na tabletach czy w komputerach. Ewidencja towarów i kontrahentów, wystawianie faktur i wysyłanie ich na e-mail, swobodna
edycja i parkowanie paragonów, to tylko niektóre funkcje kasy ONE, których nie znajdziesz w innych kasach fiskalnych.
Chcieliśmy dać naszym klientom coś nowego, lepszego, coś, czego będą używać efektywnie i z przyjemnością.
ZARZĄDZAJ SWOIM BIZNESEM POPRZEZ KASĘ FISKALNĄ
Raporty paragonów i faktur, środków płatniczych, fiskalne i niefiskalne oraz sprzedażowe raporty kasjerskie i asortymentowe.
W kasie Novitus ONE bardzo szybko uzyskasz dostęp do interesujących Cię danych biznesowych. Przeanalizujesz sprzedaż
kasjerów, sprzedaż każdego produktu osobno, bądź całego asortymentu w dowolnie wybranym okresie. O raportach
pomocnych w biznesie Novitus ONE wie wszystko. Raportuj sprzedaż i analizuj jeszcze łatwiej wszystkie dane ze swoich kas i
parametry swojego biznesu przy wykorzystaniu usługi NoviCloud.
WSZECHSTRONNA KOMUNIKACJA
Kasa ONE posiada wszystkie potrzebne złącza komunikacyjne, do których podłączysz to, co może być potrzebne na
profesjonalnym stanowisku sprzedaży. Port ethernet w standardzie zapewnia bezproblemową łączność z internetem i
zewnętrznymi systemami sprzedaży. Możesz też skorzystać z zewnętrznego WiFi lub modemu GSM podłączonych opcjonalnie
do portu USB. Dodawaj dowolne peryferia i łącz się ze światem.
komunikacja z CRK,
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ETH

ONLINE

OPCJA: wifi, gprs

ilość kodów PLU

bez ograniczeń

NIP, ID klienta na paragonie

TAK

Nazwy na paragonie

40 znaków

ilość poz. na paragonie

do 255

Wyświetlacz kasjera

Ekran IPS TFT kolorowy 5
cali, 1280x720 piksele z
panelem dotykowym

grafika w nagłówku i stopce
paragonu

TAK

DRUK FV

TAK

urządzenia współpracujące

komputer: RS232/USB/LAN,
czytnik: RS232, USB, waga:
RS232, multiplekser,
terminal EFT (RS232,LAN),
pin pad, monitoring, modem
GPRS, klawiatura USB,
pendrive

złącza

1 x LAN, 2x RS232
1 x USB wewn., 2 x USB
zewn.,

wymiary

207x 62 x 51 mm

waga

0,67 kg

rodzaj papieru

termiczny 57mmx 20m
druk 22 linie/sek

gwarancji

std/. 1 rok
możliwość przedłużenia do 5
lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:
komunikacja z CRK: WIFI/ETH
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