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SENTO Online

NOWOCZESNOŚĆ POŁĄCZENIA ONLINE - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich
przechowywanie. Kopia zapisywana jest także w lokalnej pamięci chronionej urządzenia. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały
dostęp do jego pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.
OGROMNA BAZA TOWARÓW ZMIEŚCI CAŁY TWÓJ ASORTYMENT - SENTO Online posiada bazę towarową mogącą pomieścić aż 50.000 towarów z nazwą 40-sto
znakową, co zbliża ją do poziomu kas systemowych. Można zaprogramować dodatkowo 10.000 kodów dowiązanych do istniejących towarów. Posiada bufor ON-Line
mogący pomieścić aż 20.000 wpisów. Towary można przyporządkować do 100 grup towarowych (działów), a obsługę na kasie kontrolować dla 32 kasjerów z różnymi
prawami dostępu. Nowością jest możliwość tworzenia powiązań (kompletów) towar + towar. Kasa prowadzi kontrolę stanów magazynowych sprzedawanych
towarów, posiada funkcję "sprawdzarki cen", wykonania przeceny towarów.
JAPOŃSKI MECHANIZM DRUKUJĄCY - Kasa wyposażona jest w niezawodny mechanizm drukujący, japońskiej firmy Fujitsu, sprawdzony w setkach tysięcy
urządzeń fiskalnych. Zastosowanie mechanizmu typu clamshell powoduje, że operacja wymiany papieru jest dziecinnie prosta. Odbywa się na zasadzie: "wrzuć
i pracuj". Możliwość używania papieru o długości 60 metrów bieżących pozwala na wydrukowanie nawet 600 paragonów na jednej rolce.
KOMUNIKACJA NA WSZYSTKIE SPOSOBY - Połączenie LAN Ethernet jest bardzo szybkie i stabilne. Równocześnie do kasy podłącz komputer, dowolną szufladę,
czytnik, wagę, terminal kart płatniczych oraz kamery monitoringu. Podłączony do kasy pendrive USB przechowa kopię bazy towarowej oraz konfigurację kasy. Kasa
SENTO Online posiada następujące interfejsy: 1x Lan Ethernet, 3 x USB, 1x USB Device, 3x RS232. Funkcjonalność złącz USB została rozszerzona. Poza czytnikiem
kodów, można do urządzenia podłączyć m.in. klawiaturę komputerową, która ułatwi programowanie bazy towarowej lub innych treści (nagłówków, kasjerów itp.).
WSZECHSTRONNA W UŻYCIU - Użytkownicy prowadzący sprzedaż towarów akcyzowych (papierosów, alkoholu) mogą tak oprogramować kasę, aby zapamiętywała
obrót towarów oznaczonych jako "akcyzowe". Niezależnie od zmian w bazie towarowej (usunięcie towaru, zmiana, skasowanie całej bazy) kasa pozwoli na
wydrukowanie raportu sumującego sprzedaż tych towarów w dowolnym zakresie czasowym (np. za cały rok, dany miesiąc). Takie "raporty akcyzowe" są bardzo
pożądane przy ubieganiu się o przedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu. Pozwala na prowadzenie rejestracji usług BUS-owych, czasowych, wypożyczalni
i parkingów.

Parametry danych
Liczba towarów
Liczba stawek PTU
Liczba kasjerów
Nazwa towaru
Liczba grup towarowych
Obsługa waluty Euro
Kopia wydruku

50 000
7
32
40 znaków
100
tak
pamięć chroniona eMMC

Mechanizm drukujący
Rodzaj
termiczny, typu clamshell
Typ
Fujitsu FTP 628
Szerokość papieru • długość rolki 57 mm • 60 m
Klawiatura
Rodzaj
Liczba klawiszy
Klawisze szybkiej sprzedaży

mechaniczna (switchowa)
19 + 14 funkcyjnych / szybkiej sprzedaży
28 (14 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

Wyświetlacz
Klient
Kasjer

graficzny, podświetlany, czarno-biały LCD, 132 x 32 piksele
graficzny, podświetlany, czarno-biały LCD, 132 x 32 piksele

Złącza
Złącza komunikacyjne
Współpraca z urządzeniami
Sterowanie szufladą

3 x RS232, 3 x USB host, 1 x USB device
komputer, czytnik, waga, modem, terminal EFT, drukarka zamówień,
monitoring, PC2, klawiatura USB
6-24V

Zasilanie
Z sieci
Awaryjne

zasilacz zewnętrzny 230 V / 12 V, 2A
wbudowany akumulator 6V, 3Ah

212 mm

299 mm

Gabaryty
Szerokość/wysokość/głębokość 299 x 100 x 212 mm
Waga
1,8 kg

Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży
Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając
najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus
należy do Comp SA, lidera bezpiecznych rozwiązań IT.
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33-300 Nowy Sącz
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