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NOVITUS NANO II ONLINE
Cena brutto

1 907,00 zł

Cena netto

1 550,41 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

NOVITUS

Opis produktu
KASA FISKALNA NOVITUS NANO II ONLINE

to wszechstronna kasa, dedykowana zarówno do pracy stacjonarnej jak i mobilnej, w usługach oraz średnich i małych
placówkach handlowych. Jest wyposażona w moduł WiFi oraz port LAN, dzięki czemu można podłączyć ją do Internetu od
razu po wyjęciu z pudełka. Mimo bardzo bogatej funkcjonalności, kasa jest wyjątkowo intuicyjna i łatwa w obsłudze, a wysokiej
jakości podzespoły zapewniają jej niezawodność na najwyższym poziomie.
Dzięki podświetlanej klawiaturze, obsługa kasy jest możliwa także przy słabym oświetleniu. Wśród wielu funkcji użytkowych
kasy znajdują się m.in. obsługa wielu walut, obsługa usług BUS.

KASA NANO II IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ W:
gabinetach lekarskich
kancelariach prawnych
gabinetach kosmetycznych
gabinetach fryzjerskich
innych punktach usługowych
w sprzedaży mobilnej
usługach BUS
wypożyczalniach
parkingach

ELASTYCZNA KOMUNIKACJA
Urządzenie jest wyposażone standardowo w moduł WiFi oraz porty LAN, RS232 oraz USB. W kasie zainstalować można
dodatkowe moduły łączności m.in. BT lub modem 3G/LTE. Każda kasa NANO II może współpracować z komputerem,
czytnikiem kodów kreskowych, terminalem płatniczym lub wagą bez konieczności dokupowania dodatkowych modułów

20.000 PLU - BAZA KTÓRA ZMIEŚCI CAŁY TWÓJ ASORTYMENT
Kasa NANO II Online posiada rozbudowaną obszerną bazę towarową, która pomieści wszystkie artykuły małego sklepu, a
długa nazwa towaru lub usługi w sposób czytelny zidentyfikuje każdy artykuł na paragonie. Wykorzystaj aż 20.000 PLU.

POŁĄCZ SIĘ Z SYSTEMEM CHMUROWYM NOVICLOUD
NoviCloud to technologicznie zaawansowana usługa chmurowa stworzona dla kas Novitus, którą uruchomisz jednym
kliknięciem. Pozwala na monitorowanie i zarządzanie biznesem z każdego miejsca na Ziemi. Dzięki NoviCloud użytkownik
kasy ma dostęp do wszystkiego, co się dzieje na jego kasach fiskalnych za pomocą tylko przeglądarki internetowej. Kasy
Novitus online i NoviCloud stanowią jedyny i najlepszy tego typu system sprzedaży w Polsce.
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POWER DUO - Kasa NANO II Online z PIN Padem Paytel
Najlepszy sposób na płatności bezgotówkowe w Twojej firmie - Kasa łączy się jednym kablem USB z PIN Padem Paytel i
współpracuje bez specjalnej konfiguracji. Oferuj swoim klientom wygodne transakcje bezgotówkowe i nie trać czasu na
wprowadzanie kwoty na terminalu – kasa zrobi to za Ciebie. Wyeliminujesz w ten sposób błędy i przyśpieszysz obsługę w
puncie sprzedaży. Nie płać przez rok za użytkowanie PIN Pada w ramach akcji „Polska Bezgotówkowa”, a później ciesz się
nawet o połowę mniejszymi kosztami dzierżawy PIN Pada! Kasa współpracuje z terminalami płatniczymi za pomocą protokołu
ECR-EFT, narzuconego przez przepisy dla kas fiskalnych online. Pracuje też z najpopularniejszymi terminalami płatniczymi z
wykorzystaniem protokołu Novitus EFT-POS. Pozwala również na współpracę z terminalami przenośnymi typu MPos.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
WiFi i LAN w standardzie
20.000 towarów w bazie
40 znaków w nazwie
1.000 kodów dowiązanych
20.000 bufor paragonów on-line
100 pozycji na paragonie
100 działów towarowych
32 kasjerów
10 form płatności
7 stawek PTU
Rozliczenie zaliczek na paragonach
Procesor 524 MHz
256 MB pamięci RAM
4.096 MB pamięci flash
2 wyświetlacze LCD 192x48 pxl
Platforma LINUX
Łączność WiFi, LAN, RS232, USB, BT(opcja), GSM 3G/LTE (opcja)
Współpraca z terminalem kart płatniczych, pinpadem, czytnikiem kodów kreskowych i szufladą
Wygodne programowalne klawisze szybkiej sprzedaży
Rozliczenia opakowań zwrotnych i kaucji, usługi busowe i czasowe
Programowalne nagłówki graficzne paragonu, grafiki w stopce paragonu

Produkt posiada dodatkowe opcje:
KOLOR: BIAŁY , CZARNY
MODUŁ: WIFI , GSM24M

Dane Techniczne
Nazwa: NANO II ONLINE
Typ: kasa fiskalna
Przeznaczenie: małe i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe

Parametry urządzenia
Liczba towarów: 20 000
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Liczba stawek PTU: 7
Liczba grup towarowych: 100
Liczba kodów dowiązanych: 1000
Liczba 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: alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed
zalaniem

wygenerowano w programie shopGold

Liczba klawiszy: 29 w tym 9 funkcyjnych
Klawisze szybkiej sprzedaży: 18 (9 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka
sprzedaż"

Wyświetlacze
Klient: LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli
Kasjer: LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

Złącza
Złącza komunikacyjne: 1 x RS232, USB Host (A), 1 x USB Device (B), LAN
(Ethernet)
Współpraca z urządzeniami: CRK, Komputer, Czytnik kodów kreskowych
(skaner), Waga elektroniczna, Terminal płatniczy (EFT), PIN PAD
programowalny (EFT), Drukarka zamówień, Monitoring (monitor wydruku), WiFi
dongle (WAN), BT dongle, BT LE dongle, Modem GSM
Sterowanie szufladą: tak (aktywna)

Zasilanie
Z sieci: 230 V, zasilacz zewnętrzny
Awaryjne: akumulator 7.4V, 2.25 Ah, wymienny, możliwość ładowania
akumulatora poza kasą
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Wymiary
Szerokość/wysokość/głębokość: 100 x 65 x 233 mm
Waga: 0,65 kg
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