fiskalne online: Novitus Nano online LAN + WiFi

Novitus Nano online LAN + WiFi

Novitus Nano online

na 24 raty po 79z? miesi?cznie + 125 wp?ata

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena sprzeda?y 1875,75 z?
Cena sprzeda?y bez VAT 1525,00 z?

Zadaj pytanie o produkt
ProducentNOVITUS

Opis

Kasa posiada port LAN oraz WiFi
Kasa NANO online jest najlepiej zaprojektowan? i przemy?lan? kas? na polskim rynku! Swój ergonomiczny kszta?t oraz optymalne rozmiary
urz?dzenie zawdzi?cza wieloletniej pracy i do?wiadczeniu naszych in?ynierów. Wersja online ??czy w sobie wszystkie zalety sprawdzonego
projektu oraz nowoczesne technologiczne serce, nap?dzaj?ce to urz?dzenie.
NANO online nale?y do nowej rodziny urz?dze? Novitus Online Power. Co to znaczy? Stworzyli?my lini? urz?dze? o niespotykanej do tej pory
mocy, na któr? sk?adaj? si? m.in. 32 bitowe procesory o taktowaniu powy?ej 500MHz, ogromna pami?? wewn?trza oraz 256MB pami?ci
operacyjnej. Pami?? fiskalna jest teraz 100x bardziej pojemna ni? w urz?dzeniach z kopi? elektroniczn?. Bazy towarowe w urz?dzeniach Online
Power to 20 i 50 tysi?cy, a nawet 1 milion kodów w wybranych urz?dzeniach. System LINUX gwarantuje stabiln? prac?, a nasza platforma daje
zapas mocy na wiele lat do przodu, niezale?nie od przysz?ych wyzwa?. Bezpiecze?stwo danych zapewnia modu? TPM oraz dwustronna
autentykacja – rozwi?zania sprawdzone w ponad 4 miliardach urz?dze? na ?wiecie.
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Niewielkie gabaryty i ergonomia • NANO online znajduje zastosowanie w wielu miejscach: ma?ych i ?rednich sklepach, gabinetach lekarskich,
kancelariach prawnych, gabinetach kosmetycznych czy fryzjerskich, innych punktach us?ugowych oraz w sprzeda?y mobilnej, w której
szczególnie doceniane s? niewielkie gabaryty i ergonomia kasy.
Intuicyjna w obs?udze • pomimo bardzo bogatej funkcjonalno?ci kasa jest wyj?tkowo intuicyjna i ?atwa w obs?udze, a wysokiej jako?ci
podzespo?y zapewniaj? jej niezawodno?? na najwy?szym poziomie. W?ród wielu funkcji u?ytkowych kasy znajduj? si? m.in. funkcja obs?ugi
wielu walut, obs?uga us?ug BUS oraz wypo?yczalni, parkingów itp. Dzi?ki pod?wietlanej klawiaturze, obs?uga kasy jest mo?liwa tak?e przy
s?abym o?wietleniu.
Wydajna i kompatybilna • NANO online posiada bardzo wydajny akumulator – bez zasilania zewn?trznego mo?e wydrukowa? nawet 3.000
paragonów. Kasa mo?e komunikowa? si? m.in. z CRK, komputerem, wag?, skanerem, terminalem p?atniczym. Klawiatura wykonana jest z
silikonu, co zabezpiecza elektronik? przed zanieczyszczeniami lub przypadkowym zalaniem. NANO online ma mo?liwo?? drukowania grafiki w
nag?ówku paragonu, zaprogramowania nazwy towaru do 40 znaków oraz wydrukowania NIP-u nabywcy na paragonie.

NANO online to wszechstronna kasa, dedykowana zarówno do pracy stacjonarnej jak i w terenie, w us?ugach oraz ?rednich i ma?ych
placówkach handlowych. Zaufaj marce, u?ywanej przez ponad 900 000 u?ytkowników. Jest to najmniejsza kasa fiskalna w ofercie NOVITUS,
która jednocze?nie obs?uguje komunikacj? z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), zgodnie z wymogami Rozporz?dzenia Ministra
Przedsi?biorczo?ci i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz? odpowiada? kasy
rejestruj?ce. Kopia wydruku dla u?ytkownika przechowywana jest w pami?ci chronionej urz?dzenia, a dost?p do niej jest realizowany poprzez
dedykowan? aplikacj?.
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Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
20.000 towarów w bazie
40 znaków w nazwie
1000 kodów dowi?zanych
20.000 bufor paragonów on-line
100 pozycji na paragonie
100 dzia?ów towarowych
32 kasjerów
10 form p?atno?ci
7 stawek PTU
Rozliczenie zaliczek na paragonach
Procesor 524 MHz
256 MB pami?ci RAM
4.096 MB pami?ci flash
2 wy?wietlacze LCD 192x48 pxl
Platforma LINUX
??czno?? LAN, RS232, USB, WLAN (opcja), BT(opcja), GSM 3G/LTE (opcja),
Wspó?praca z terminalem kart p?atniczych, czytnikiem kodów kreskowych i szuflad?
Wygodne programowalne klawisze szybkiej sprzeda?y
Rozliczenia opakowa? zwrotnych i kaucji, us?ugi busowe i czasowe
Programowalne nag?ówki graficzne paragonu, grafiki w stopce paragonu

D?UGODYSTANSOWIEC W?RÓD URZ?DZE? FISKALNYCH
W mobilnym urz?dzeniu obok jego funkcji, bardzo wa?ne jest jego zasilanie akumulatorowe i pojemno?? baterii. NANO online potrafi bez
zasilacza wydrukowa? nawet do 3 000 paragonów, co pozwala nawet na kilkudniow? prac? bez ?adowania. Niskie zu?ycie energii zapewniane
jest przez zaawansowany system usypiania poszczególnych elementów kasy w okresie bezczynno?ci. Moc zapewnia akumulator litowo-jonowy
o pojemno?ci 2Ah. U?ytkownik mo?e wed?ug w?asnych upodoba? oprogramowa? opcje auto-usypiania oraz auto-wy??czania. Kasa
samoczynnie wy??czy pod?wietlenie wy?wietlaczy LCD podczas pracy bez zasilacza, aby dodatkowo oszcz?dza? energi? akumulatora.
Akumulator kasy jest wykonany w formie wymiennego pakietu, który mo?na w dowolnym momencie od??czy? od kasy i ?adowa? standardowym
zasilaczem poza kas?, w tym czasie pracuj?c na zapasowym akumulatorze.
MOC ZAWSZE W KASIE
Wymienny akumulator pozwoli Ci pracowa? jeszcze d?u?ej i w dowolnym miejscu. Pracuj?c ci?gle w miejscach, gdzie nie ma zasilania
sieciowego mo?esz u?ywa? naprzemiennie dwóch pakietów akumulatorowych. Roz?adowany akumulator mo?esz ?adowa? w kasie lub poza
urz?dzeniem, za pomoc? standardowego zasilacza dostarczonego w komplecie z kas?. Pracuj?c na ladzie czy biurku, kasa mo?ne ca?y czas
by? pod??czona do sieci poprzez zasilacz.
MO?ESZ PRACOWA? W KA?DYCH WARUNKACH
Ergonomiczna klawiatura to podstawa sprawnej obs?ugi, programowania oraz wykonywania raportów. NANO online posiada klawiatur?
pod?wietlan?, co dodatkowo u?atwia prac? nawet w ca?kowitej ciemno?ci, a jej silikonowa powierzchnia zabezpiecza urz?dzenie przed
warunkami otoczenia takimi jak deszcz lub ?nieg, zabrudzenia czy przypadkowe zalanie. Pi?knie pod?wietlana, kolorowa klawiatura kasy z
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naniesionymi przejrzystymi informacjami oparta jest na bardzo precyzyjnie dzia?aj?cych switchach, dzi?ki czemu obs?uga jest bardzo ?atwa i
przyjemna. Klawiatura jest idealnie skomponowana z nowymi wy?wietlaczami graficznymi LCD o rozdzielczo?ciach 192x48 pxl
Klawiatura wyposa?ona jest w 4 klawisze funkcyjne F1 - F4, które w dwóch p?aszczyznach mog? by? oprogramowane jako klawisze szybkiej
sprzeda?y lub skróty do poszczególnych funkcji kasy (konkretnego raportu, programowania, opcji, itp.).
WIELE Z??CZ KOMUNIKACYJNYCH W STANDARDZIE
Z??cze komunikacyjne LAN, RS232 oraz USB w standardzie i bez dodatkowych dop?at. Ka?da kasa NANO online mo?e wspó?pracowa? z
komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, terminalem p?atniczym lub wag? bez konieczno?ci dokupowania dodatkowych modu?ów. Kasa
potrafi standardowo równie? sterowa? szuflad? aktywn? i samodzielnie komunikuje si? z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Z??cza
komunikacyjne w czasie, gdy nie s? u?ywane, mo?na zabezpieczy? specjaln? nak?adk?, która nie pozwoli na ich zabrudzenie czy te? zalanie.
W kasie bez problemu zainstalowa? mo?na dodatkowe modu?y ??czno?ci (tzw. donge), m.in. WiFi, BT, modem 3G/LTE. Dzi?ki takiemu
po??czeniu mo?na pracowa? mobilnie i korzysta? ze skanera BT bez dodatkowych przewodów po??czeniowych.
POJEMNA BAZA TOWARÓW ZMIE?CI CA?Y TWÓJ ASORTYMENT
Kto nie chcia?by mie? kasy fiskalnej, która b?dzie rosn?? wraz z rozwojem firmy? Kasa NANO online posiada rozbudowan? obszern? baz?
towarow?, która pomie?ci wszystkie artyku?u ma?ego sklepu, a d?uga nazwa towaru lub us?ugi w sposób czytelny zidentyfikuje ka?dy artyku?
na paragonie. Wykorzystaj a? 20.000 PLU.
PO??CZ Z SYSTEMEM CHMUROWYM NOVICLOUD
NoviCloud to technologicznie zaawansowana us?uga chmurowa stworzona dla kas Novitus. Pozwala na monitorowanie i zarz?dzanie biznesem
z ka?dego miejsca na ziemi. Dzi?ki NoviCloud u?ytkownik kasy ma dost?p do wszystkiego, co si? dzieje na jego kasach fiskalnych za pomoc?
tylko przegl?darki internetowej. Kasy Novitus online i NoviCloud stanowi? jedyny i najlepszy tego typu system sprzeda?y w Polsce.
POD??CZ TERMINAL P?ATNICZY
Kasa wspó?pracuje z terminalami p?atniczymi za pomoca protoko?u ECR-EFT narzuconego przez przepisy dla kas fiskalnych online'owych.
Pracuje te? z najpopularniejszymi terminalami p?atniczymi z wykorzysatniem protoko?u Novitus EFT-POS. Pozwala równie? na wspó?prac? z
termianlami przeno?nymi typu MPos.
WRZU? I PRACUJ / JAPO?SKI MECHANIZM DRUKUJ?CY
Kasa wyposa?ona jest w niezawodny mechanizm drukuj?cy, japo?skiej firmy Fujitsu, sprawdzony w setkach tysi?cy urz?dze? fiskalnych.
Zastosowanie mechanizmu typu clamshell powoduje, ?e operacja wymiany papieru jest dziecinnie prosta. Odbywa si? na zasadzie: "wrzu? i
pracuj". Zalety tego rozwi?zania doceni ka?dy u?ytkownik, a szczególnie wykorzystuj?cy kas? do pracy przeno?nej. Mo?liwo?? u?ywania
papieru o d?ugo?ci 30 metrów bie??cych pozwala na wydrukowanie nawet 300 paragonów na jednej rolce.
GDZIE WYKORZYSTASZ NAJLEPIEJ ZALETY KASY NANO ONLINE
Busy, wypo?yczalnie, gabinety lekarskie, parkingi, warsztaty samochodowe, gabinety kosmetyczne i salony fryzjerskie, kancelarie prawnicze.
Bez wzgl?du na prowadzon? dzia?alno??, kasa zawsze dostosuje si? do prowadzonego biznesu. Sprzeda? biletów na zaprogramowanych
trasach umo?liwiaj? funkcje busowe. Obs?ug? wypo?yczalni oraz parkingów umo?liwiaj? funkcje czasowe. Wykorzystuj kas? równie? jako
sprawdzark? cen towarów. Kasa przypomni te? o ustawowym obowi?zku wykonania codziennego raportu fiskalnego oraz przegl?du
okresowego.

Dane techniczne
Nazwa:

NANO ONLINE

Typ:

kasa fiskalna
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Przeznaczenie:

ma?e i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i us?ugowe

Parametry urz?dzenia
Liczba towarów:

20 000

Liczba stawek PTU:

7

Liczba grup towarowych:

100

Liczba kasjerów:

32

Rabaty/narzuty:

tak

Pojemno?? bufora ON-LINE:

20 000

Opakowania:

64

4 / 7

fiskalne online: Novitus Nano online LAN + WiFi

Nazwa towaru:

40 znaków

Mechanizm drukuj?cy
Rodzaj:

termiczny, typu clamshell

Typ:

Fujitsu FTP 628

Szeroko?? papieru:

57 mm

Klawiatura
Rodzaj:

alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczaj?ca przed zalaniem

Liczba klawiszy:

23 w tym 4 funkcyjne

Klawisze szybkiej sprzeda?y:

8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzeda?"
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Wy?wietlacze
Klient:

LCD graficzny pod?wietlany, 192x48 pikseli

Kasjer:

LCD graficzny pod?wietlany, 192x48 pikseli

Z??cza
Z??cza komunikacyjne:

1 x RS232,USB Host (A), 1 x USB Device (B), LAN (Ethernet)

Wspó?praca z urz?dzeniami:

Komputer, Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga elektroniczna, Terminal p?atniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), PIN PAD
programowalny (EFT), Drukarka zamówie?, Monitoring (monitor wydruku), WiFi dongle (WAN), BT dongle,BT LE dongle, Modem GSM 3

Sterowanie szuflad?:

tak (aktywna)

Zasilanie
Z sieci:

230 V, zasilacz zewn?trzny

Awaryjne:

akumulator 7.2V, 2Ah, wymienny, mo?liwo?? ?adowania akumulatora poza kas?
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Wymiary
Szeroko??/wysoko??/g??boko??:

94 x 58 x 229 mm

Waga:

0,65 kg
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