fiskalne kopia elektroniczna: Novitus Nano e

Novitus Nano e

NAJPOPULARNIEJSZA KASA NA POLSKIM RYNKU

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena sprzeda?y 1699,00 z?
Cena sprzeda?y bez VAT 1381,30 z?

Zadaj pytanie o produkt
ProducentNOVITUS

Opis
Kasa NANO E to nowoczesna technologia, zamkni?ta w por?cznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadz?cych ruchom?
sprzeda? (przeno?n?), lub tradycyjn?, gdzie lada sklepowa ma ograniczon? powierzchni?. Wymiary kasy, jej podzespo?y oraz ergonomiczny
interfejs obs?ugi zosta?y zaprojektowane po wieloletniej analizie potrzeb sprzedawcy niewielkiego sklepu, zak?adu us?ugowego czy tez
sprzeda?y przeno?nej.
Jest to pierwsza w Polsce przeno?na kasa fiskalna realizuj?ca zapis kopii paragonu na elektronicznym no?niku danych, zgodnie z wytycznymi
Rozporz?dzenia Ministra Finansów. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obni?a koszty eksploatacji urz?dzenia. Kopia
wydruku zapisywana jest w sposób elektroniczny na niewielkiej karcie SD (jak w aparatach fotograficznych). Jedna karta mo?e wystarczy?
nawet na kilka lat pracy kasy. Karta o pojemno?ci 4GB mo?e pomie?ci? ponad dwa miliony paragonów.
KARTA TECHNICZNA
Parametry techniczne kasy wskazuj?, ?e jest najlepiej przemy?lan? i zaprojektowana kas? przeno?n? na naszym rynku. Mo?na j? stosowa?
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podczas pracy przeno?nej (handel obwo?ny, parkingi) jak równie? w ma?ych i ?rednich punktach handlowych i us?ugowych. Jest najcz??ciej
wybierana kas? przez lekarzy, prawników, mechaników samochodowych itp.

Parametr
ilo?? PLU

NANO E
3 000

grupy towarowe / dzia?y

42

nazwa towaru

40 znaków

bufor on-line

2 000

ilo?? kasjerów

8

prawa dost?pu

tak

rabaty / narzuty

8

jednostki miary

15

formaty kodów wa?onych

10

formaty kart rabatowych

dowolne

opakowania zwrotne

64

opisy wp?at / wyp?at

20 + dowolny

opisy towarów

20 + dowolny podczas sprzeda?y

tandemy
(towar + opakowanie)

64

formy p?atno?ci

gotówka, karta, talon, czek, kredyt, przelew,
konto klienta, waluta, (8)
+ 5 definiowanych przez u?ytkownika,
deaktywacja nieu?ywanych

stawki PTU

7

ilo?? pozycji na paragonie

100

i
maksymalna ilo?? towarów mo?liwych do
zaprogramowania w bazie towarowej kasy
ilo?? dzia?ów do jakich mo?na pogrupowa?
towary aby robi? raporty statystyczne dla
poszczególnych asortymentów (pieczywo,
alkohol, nabia?, warzywa, itp.).
maksymalna d?ugo?? nazwy towaru lub us?ugi
mo?liwa do zaprogramowania w bazie
towarowej
maksymalna ilo?? linii paragonowych mo?liwa
do zapami?tania w pami?ci kasy przed
odebraniem sprzeda?y do komputera
ilo?? kasjerów/sprzedawców mo?liwych do
oprogramowania w kasie. Ka?dy identyfikowany
swoj? nazw? i has?em
funkcja pozwalaj?ca na kontrole dost?pu do
pracy na kasie tylko zaprogramowanym
kasjerom
kasa obs?uguje rabaty oraz narzuty zarówno
kwotowe jak i procentowe. Mog? wyst?powa?
zarówno dla ca?ego paragonu jak i do
konkretnej pozycji na paragonie
rozró?nienie na paragonie jednostek miar
towaru:
szt., l., kg, opak. itd.)
kasa pozwala na zdefiniowanie 10 ró?nych
formatów kodów wa?onych w zale?no?ci od
tego, jakie realizuj? wagi etykietuj?ce
kasa obs?uguje dowolne typy kart rabatowych,
na ich podstawie udziela np. rabatu lub
rejestruje sprzeda? dla systemu
lojalno?ciowego
maksymalna ilo?? ró?nych typów opakowa?
zwrotnych (ró?na cena) do zaprogramowania w
bazie towarowej kasy
ilo?? zdefiniowanych w?asnych opisów, które
mo?na do??czy? do potwierdzenia wyp?aty
gotówki z kasy (wyp?ata dla dostawcy, wyp?ata
do banku, itp.). Mo?liwo?? wpisania
indywidualnego przy ka?dej wyp?acie
maksymalna ilo?? w?asnych opisów, które
mo?na zaprogramowa? i wybiera? z listy
podczas sprzeda?y ka?dego z towarów. Opis
zostanie wydrukowany pod towarem na
paragonie. Mo?liwo?? wpisania indywidualnego
opisu podczas sprzeda?y towaru
maksymalna ilo?? powi?za? towarów z
opakowaniami, aby sprzeda? towaru
powodowa?a automatyczn? sprzeda?
opakowania (np. piwo + butelka zwrotna)
ilo?? form p?atno?ci, którymi sprzedawca mo?e
zako?czy? paragon, rejestruj?c jak? form?
p?atno?ci klient p?aci za sprzedane towary.
Ka?da forma p?atno?ci liczona jest oddzielnie
na raportach kasy oraz kasjera
ilo?? ró?nych warto?ci stawek VAT dla których
kasa prowadzi sprzeda? towarów (23%, 8%,
5%, 0% itp.)
maksymalna ilo?? pozycji do zarejestrowania
na jednym paragonie
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obs?uga waluty Euro

tak

elektroniczna kopia

karta SD

dodatkowa kopia

karta uSD

Mechanizm drukuj?cy
typ
ilo?? znaków w wierszu

Fujitsu FTP 628
(wrzu? i pracuj)
42

szeroko?? papieru

57

szybko?? wydruku

16 linii/sekund?

d?ugo?? rolki papieru

30 m

Wy?wietlacze
wy?wietlacz operatora

wy?wietlacz klienta

Klawiatura
typ klawiatury

kasa pozwala na zmian? waluty g?ównej w
kasie (w której rejestrowana jest sprzeda? i
obliczany podatek VAT). Kasa pozwala równie?
na zaprogramowanie dodatkowej waluty, na
któr? przeliczana b?dzie sprzeda? wykazana na
paragonie
typ karty (no?nika) na jakiej rejestrowana jest w
kasie elektroniczna kopia paragonu
dodatkowa kopia elektronicznej kopii wydruków
jest tworzona na bie??co przez kas? na
wypadek uszkodzenia lub zagubienia karty SD
dost?pnej dla u?ytkownika
typ mechanizmu drukuj?cego zamontowanego
fabrycznie w kasie fiskalnej
ilo?? znaków drukowana na paragonie przez
kas? w jednym wierszu
szeroko?? papieru na którym drukowane s?
paragony i raporty przez kas?
ilo?? linii tekstu, który kasa wydrukuje w ci?gu 1
sekundy
maksymalna d?ugo?? rolki papieru mo?liwa do
zamontowania w kasie

alfanumeryczny LCD, pod?wietlany,niebieski,
2x16 znaków
alfanumeryczny LCD, pod?wietlany,niebieski,
2x16 znaków

ilo?? klawiszy

mechaniczna (switchowa), pod?wietlana,
pokryta silikonow? nak?adk? zabezpieczej?c?
przed zalaniem kasy
23 klawisze

klawisze szybkiej sprzeda?y / klawisze
funkcyjne

4 klawiszy, 8 kombinacji +10 w trybie szybka
sprzeda?

Interfejsy
RS232

1 x RS232

USB
interfejsy opcjonalne

szuflada
urz?dzenia wspó?pracuj?ce

rodzaj klawiatury zamontowanej w kasie. Np.
mechaniczna (switchowa), gumowa, silikonowa,
foliowa itp.
ilo?? wszystkich klawiszy s?u??cych do obs?ugi
kasy
ilo?? klawiszy, które mo?na oprogramowa? w
kasie jako skróty do sprzeda?y okre?lonych
towarów zaprogramowanych w bazie towarowej
lub skrótów do okre?lonych (np. cz?sto
u?ywanych) funkcji w menu kasy

ilo?? z??cz komunikacyjnych w standardzie
RS232, do których mo?na pod??czy?
obs?ugiwane urz?dzenia zewn?trzne
1 x USB (dwukana?owe)
ilo?? z??cz komunikacyjnych w standardzie
USB, do których mo?na pod??czy? komputer
Bluetooth
mo?liwe do zamontowania do kasy opcjonalne
typy ??cz komunikacyjnych, np.
bezprzewodowych
tak, aktywna
rodzaje szuflad, które kasa obs?uguje
standartowo
komputer RS232/USB, czytnik RS232, waga, wykaz urz?dze?, z którymi kasa mo?e si?
multiplekser, terminal EFT, pin pad, monitoring, komunikowa? poprzez swoje z??cza
Modem GPRS,
komunikacyjne a które s? przewidziane w
programie pracy kasy

Zasilanie
zasilacz

230V / 12V / 1A

akumulator

litowo-jonowy, 7,2V, 2000 mAh

Wymiary
szeroko??: (mm)
g??boko??: (mm)
wysoko??: (mm)
waga (kg)
Funkcjonalno?? dodatkowa
us?ugi busowe

rodzaj oraz wielko?? wy?wietlacza na którym
kasa wy?wietla informacje obs?uguj?cemu j?
kasjerowi
rodzaj oraz wielko?? wy?wietlacza na którym
kasa wy?wietla informacje klientowi podczas
zakupów

napi?cia wej?ciowe i wyj?ciowe zasilacza
sieciowego oraz wydajno?? pr?dowa
parametry zamontowanego w kasie
akumulatora s?u??cego do awaryjnej pracy
kasy

94
229
58
0,6
mo?liwo?? wystawiania na kasie biletów zgodnie z cennikiem na

3 / 4

fiskalne kopia elektroniczna: Novitus Nano e

us?ugi czasowe
tryb pracy konsolowej

praca ON-Line z komputerem

NIP nabywcy na paragonie
logo graficzne w nag?ówku
grafika w stopce paragonu
przypomnienie o raporcie dobowym

przypomnienie o przegl?dzie serwisowym

dowolne wydruki niefiskalne

wydruki niefiskalne do??czane do paragonu
odczyt ostatniego paragonu do komputera
szybka kopia ostatniego paragonu

szybka kopia ostatniego wydruku

funkcja sprawdzarki cen

wcze?niej zaprogramowanych trasach
obs?uga wypo?yczalni, parkingów. Wydawanie kwitków i naliczanie
op?aty zgodnie z zaprogramowan? tabel? op?at zale?n? od czasu
po pod??czeniu do kasy dedykowanego modemu zewn?trznego kasa
wspó?pracuje z aplikacjami zainstalowanymi na modemie udost?pniaj?c
im swoj? klawiatur?, wy?wietlacz oraz mechanizm drukuj?cy
mo?liwo?? ci?g?ej pracy na kasy i równoczesnego jej programowania,
odbierania danych o sprzeda?y itp. Mo?liwo?? odebrania do programu
komputerowego ka?dego wydrukowanego paragonu natychmiast po
jego zako?czeniu
na ka?dym paragonie sprzedawca mo?e wpisa? NIP kupuj?cego aby
móg? on rozliczy? paragon (do kwoty 450 z?) jak faktur?
ka?dy z wydrukowanych paragonów mo?e mie? w nag?ówku oprócz
nazwy i adresu sprzedawcy równie? jego logo graficzne
pod ka?dym paragonem kasa mo?e wydrukowa? dodatkowa grafik?,
np. ?wi?teczn?, okoliczno?ciow? itp.
kasa przypomina o ustawowym obowi?zku wykonania raportu
fiskalnego dobowego najpó?niej przed rozpocz?ciem sprzeda?y
nast?pnego dnia
kasa mo?e przypomnie? u?ytkownikowi o zbli?aj?cej si? dacie
obowi?zkowego ustawowego przegl?du serwisowego, aby z
odpowiednim wyprzedzeniem zg?osi? ten fakt serwisantowi
kasa pozwala na drukowanie dowolnych wydruków niefiskalnych z
komputera lub zaprogramowanie w niej dowolnego wydruku i
drukowanie go pod ka?dym paragonem lub na ??danie (po naci?ni?ciu
klawisza funkcyjnego)
wydruki niefiskalne mog? by? do??czane do paragonu fiskalnego bez
oddzielnego nag?ówka (oszcz?dno?? paragonu)
kasa obs?uguje specjalne rozkazy steruj?ce pozwalaj?ce na szybki
odczyt do komputera ostatniego zako?czonego paragonu fiskalnego
pod klawisz funkcyjny mo?na zaprogramowa? funkcje szybkiego
wydruku kopii ostatnio wydrukowanego paragonu fiskalnego bez
konieczno?ci wchodzenia w konkretne pozycje menu kasy
pod klawisz funkcyjny mo?na zaprogramowa? funkcje szybkiego
wydruku kopii ostatnio wydrukowanego wydruku: raportu, niefiskalnego,
paragonu fiskalnego itp., bez konieczno?ci wchodzenia w konkretne
pozycje menu kasy
na kasie mo?na sprawdzi? cen? ka?dego zaprogramowanego towaru
odczytuj?c jego kod skanerem
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