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Novitus Next online

Kasa Novitus Next online

Najpot??niejsza kasa w Polsce

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena sprzeda?y 2939,70 z?
Cena sprzeda?y bez VAT 2390,00 z?

Zadaj pytanie o produkt
ProducentNOVITUS

Opis

Novitus NEXT Online to przedstawiciel nowej ery kas fiskalnych. Potwierdzeniem tej tezy jest przyznanie presti?owego God?a Promocyjnego
Teraz Polska w kategorii innowacyjnych produktów. To solidny argument przemawiaj?cy za wyborem tego urz?dzenia do prowadzenia swojego
biznesu.
NEXT 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 nawet do 524MHz, 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.
PROSTOTA OBS?UGI
Obs?uga kasy nigdy nie by?a tak prosta i intuicyjna. Chcesz sprzedawa? na niej bo wystawianie paragonów sprawia przyjemno??. Czu?y na
dotyk ekran niezwykle u?atwia ka?d? czynno?? na kasie NEXT Online. Nie zrezygnowali?my te? z tradycyjnych rozwi?za?! Opcj? dla obs?ugi
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dotykowej jest doskona?a klawiatura fizyczna. Mo?esz obs?ugiwa? i tak i tak.
STANDARD ONLINE
Kasa NEXT Online posiada mo?liwo?? po??czenia i przesy?ania danych do Centralnego Repozytorium Kas za po?rednictwem sieci
teleinformatycznej. Oznacza to, ?e spe?nia wymagania Rozporz?dzenia Ministra Przedsi?biorczo?ci i Technologii w sprawie kryteriów i
warunków technicznych, którym musz? odpowiada? kasy rejestruj?ce oraz Ustawy o VAT. Funkcje te s? praktycznie bezobs?ugowe –
u?ytkownik nie musi wykonywa? ?adnych dodatkowych operacji, jedynie zapewni? drukarce po??czenie z w?a?ciwie skonfigurowan? sieci?
internetow?.
NOVICLOUD
NEXT Online zosta?a wyposa?ona w aplikacje NoviCloud. To innowacyjna aplikacja chmurowa dost?pna w przegl?darce internetowej.
Archiwizuj w NoviCloud baz? kasy dla bezpiecze?stwa swoich danych i korzystaj z funkcjonalno?ci chmury NoviCloud dla monitorowania i
zarz?dzania biznesem z dowolnego miejsca na ziemi. Wykorzystaj efektywnie funkcjonalno?? kasy NEXT Online i us?ugi NoviCloud i b?d?
zawsze o krok przed konkurencj?.
Przedstawiamy Novitus NEXT Online kas? fiskaln? opart? o dotykowy tablet z systemem Android oraz zaawansowane, intuicyjne
oprogramowanie. Kasa zaprojektowana wg najnowszych technologii przez do?wiadczonych, najlepszych w bran?y in?ynierów.
Cechy wyró?niaj?ce kas? NEXT Online:
• Komunikacja z CRK za pomoc? Ethernet oraz WLAN (opcja), GSM_3G lub GSM_LTE (opcja)
• Brak ogranicze? ilo?ci towarów w bazie
• 7 stawek VAT do oprogramowania
• 40 znaków na precyzyjna nazw? towaru lub us?ugi
• Dowolna ilo?? kasjerów
• Procesor 2x 1000 MHz + 524 MHz
• 1024 MB + 256 MB pami?ci RAM
• 4.096 MB + 4.096 MB pami?ci flash
• Akumulator 7,4V, 2Ah
• System operacyjny LINUX + Android
• 2 wy?wietlacze LCD – 7 calowy 480x800 pikseli z panelem dotykowym dla operatora oraz 132x32 pikseli dla klienta
• Graficzny nag?ówek wydruku
• 256 grafik dla wydruków niefiskalnych
• ??czno?? 3x RS232, 1x Ethernet, 1x USB host, 1x USB Device, modu? Wi-Fi (opcja), modu? GSM (opcja)
• Mo?liwo?? exportu/importu danych (baza, konfiguracja) za pomoc? pendrive’a
• Synchronizacja z aplikacj? NoviCloud
• Aplikacje przegl?darki internetowej, poczty e-mail, firm trzecich dla biznesu
• Wysy?anie danych o sprzeda?y poprzez e-mail
• Wydruki niefiskalne
NOWOCZESNO?? PO??CZENIA ONLINE
Dzi?ki elektronicznemu przesy?owi paragony, raporty i pozosta?e dane s? systematycznie wysy?ane do CRK. Kopia wydruków zapisywana jest
tak?e w lokalnej pami?ci chronionej urz?dzenia. Dost?p do zapisanych danych jest bardzo
prosty – u?ytkownik mo?e wydrukowa? te dane lub odebra? do programu komputerowego.
PE?NA DOWOLNO?? KONFIGURACJI DLA SWOICH POTRZEB
Intuicyjne i konfigurowalne oprogramowanie kasy NEXT Online daje mo?liwo?? indywidualnej personalizacji wygl?du okna sprzeda?owego w
zakresie funkcji i kolorów przycisków. Mo?esz dowolnie przypisa? funkcj? do ka?dego z pól na ekranie kasy NEXT Online, mo?e to by? dowolna
funkcja kasy lub towar szybkiej sprzeda?y. Ka?dy z przycisków mo?esz pokolorowa? jednym z pi?ciu kolorów. Wszystko po to aby pracowa?o
si? sprawniej i przyjemniej bez wzgl?du na to jak? sprzeda? prowadzisz.
NOWA TECHNOLOGIA TO WI?KSZA FUNKCJONALNO??
Szybk?, dziecinnie prost? edycj? wszelkich parametrów kasy zapewnia pe?na klawiatura ekranowa, taka sama jak? spotykamy na tabletach czy
w komputerach. Ewidencja towarów i kontrahentów, wystawianie faktur i wysy?anie ich na e-mail, swobodna edycja i parkowanie paragonów, to
tylko niektóre funkcje kasy NEXT, których nie znajdziesz w innych kasach fiskalnych. Chcieli?my da? naszym klientom co? nowego, lepszego,
co?, czego b?d? u?ywa? efektywnie i z przyjemno?ci?.
ZARZ?DZAJ SWOIM BIZNESEM POPRZEZ KAS? FISKALN?
Raporty paragonów i faktur, ?rodków p?atniczych, fiskalne i niefiskalne oraz sprzeda?owe raporty kasjerskie i asortymentowe. W kasie Novitus
NEXT Online bardzo szybko uzyskasz dost?p do interesuj?cych Ci? danych biznesowych. Przeanalizujesz sprzeda? kasjerów, sprzeda?
ka?dego produktu osobno, b?d? ca?ego asortymentu w dowolnie wybranym okresie. O raportach pomocnych w biznesie Novitus NEXT Online
wie wszystko. Raportuj sprzeda? i analizuj jeszcze ?atwiej wszystkie dane ze swoich kas i parametry swojego biznesu przy wykorzystaniu
us?ugi NoviCloud.
WYGODA U?YTKU
Japo?ski mechanizm drukuj?cy z obcinaczem papieru to super szybki wydruk, wygoda obs?ugi i trwa?o??. Wrzucasz rolk?, pracujesz
natychmiast. Nie zrywaj papieru, obcinacz zrobi to za Ciebie.
WSZECHSTRONNA KOMUNIKACJA

2 / 6

fiskalne online: Novitus Next online

Kasa NEXT Online posiada wszystkie potrzebne z??cza komunikacyjne, do których pod??czysz to, co mo?e by? potrzebne na profesjonalnym
stanowisku sprzeda?y. Port ethernet w standardzie zapewnia bezproblemow? ??czno?? z internetem i zewn?trznymi systemami sprzeda?y.
Mo?esz te? skorzysta? z zewn?trznego WiFi lub modemu GSM pod??czonych opcjonalnie do portu USB. Dodawaj dowolne peryferia i ??cz si?
ze ?wiatem.

Dane techniczne
Nazwa:

NEXT ONLINE

Typ:

kasa fiskalna

Przeznaczenie:

wszystkie punkty handlowe i us?ugowe

Parametry urz?dzenia
Liczba towarów:

bez ogranicze?

Liczba stawek PTU:

7

Liczba stawek VAT:

7

Liczba kodów dowi?zanych:

bez ogranicze?
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Liczba grup towarowych:

bez ogranicze?

Liczba kasjerów:

bez ogranicze?

Rabaty/narzuty:

bez ogranicze?

Pojemno?? bufora ON-LINE:

bez ogranicze?

Opakowania:

bez ogranicze?

Nazwa towaru:

40 znaków

Mechanizm drukuj?cy
Rodzaj:

termiczny, easy loading

Typ:

FUJITSU FTP 628 z obcinaczem papieru
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Szeroko?? papieru:

57 mm rolka d?ugo?ci 60 m

Klawiatura
Rodzaj:

mechaniczna oraz panel dotykowy

Liczba klawiszy:

20

Wy?wietlacze
Klient:

LCD graficzny 132x32 piksele, pod?wietlany, czarno-bia?y

Kasjer:

Ekran 7 cali TFT z panelem dotykowym

Z??cza
Z??cza komunikacyjne:

3 x RS232, USB host, USB OTG, LAN, Micro HDMI, audio

Wspó?praca z urz?dzeniami:

komputer RS232/USB/LAN, czytnik RS232, czytnik USB, waga, multiplekser, terminal EFT (RS,LAN), pin pad, monitoring, Modem GPRS,
klawiatura USB, pendrive
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Sterowanie szuflad?:

tak, 6 - 24V

Zasilanie
Z sieci:

zasilacz zewn?trzny 230V / 12V, 2A

Awaryjne:

akumulator 7,4V, 2000mAh

Wymiary
Szeroko??/wysoko??/g??boko??:

262 x 96 x 242 mm

Waga:

1,8 kg
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