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Link do produktu: https://gvc.pl/kasa-fiskalna-posnet-ergo-online-leasing-p-165420.html

Kasa fiskalna POSNET ERGO
ONLINE - leasing
Cena brutto

1 536,00 zł

Cena netto

1 248,78 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

ERGO ONLINE

Producent

POSNET

Opis produktu
Jedna z najbardziej popularnych kas fiskalnych na rynku Posnet ERGO teraz dostępna w wersji ONLINE. Urządzenie, dzięki
modułowej konstrukcji, zapewnia użytkownikowi swobodę wyboru między przewodowym lub bezprzewodowym połączeniem
z Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Połącz się z CRK
Jeśli masz komputer połączony z Internetem - podłącz kasę do komputera za pomocą złącza USB i nie płać dodatkowo za
transmisję danych. To podstawowa wersja kasy.
W dowolnym momencie możesz doposażyć Ergo w moduły komunikacyjne. Czy masz w swoim sklepie Internet i WiFi? Możesz
go wykorzystać do komunikacji z CRK. Świadczysz usługi lub prowadzisz handel mobilny w terenie? Wyposaż swoją kasę
w modem 3G.
Suma wszystkich zalet

Kasa ERGO ONLINE łączy w sobie zalety wszystkich naszych kas. Może działać samodzielnie, jak również stanowić element
systemu kasowego. Do kasy podłączysz wagę, skaner kodów kreskowych, terminal płatniczy itp. Konstrukcja kasy, podobnie
jak inne urządzenia POSNET, jest w stanie wytrzymać upadki, wstrząsy czy zachlapanie.

Zintegruj się z wagą

Poszerz możliwości swojej kasy ERGO ONLINE, wykorzystując ją jako nowoczesną i rozbudowaną kasowagę. Jako pierwsi
wprowadziliśmy standard połączenia kasy z szalką ważącą DS1. Takie rozwiązanie umożliwia obsługę wagi bezpośrednio
z klawiatury kasy. Postaw na innowacyjność - oszczędność czasu, miejsca i energii!
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Graficzne wyświetlacze
ERGO ONLINE posiada dwa graficzne wyświetlacze, dzięki czemu zoptymalizowaliśmy czytelność prezentowanych informacji.
Dodatkowo wydzieliliśmy pole przeznaczone na wyświetlanie wskazań z wagi. Zarówno klient, jak i sprzedający na bieżąco
otrzymują pełną informację o zakupach.

Zwiększ bazę PLU

Bez względu na to, jaką działalność prowadzisz, możesz dostosować pojemność bazy PLU do ilości towarów bądź usług, które
sprzedajesz. W zależności od potrzeb na Twoim ERGO ONLINE możesz zdefiniować 4000, 6000 lub 8000 nazw towarów lub
usług.

Wrzuć i drukuj

Wymiana papieru zajmuje kilka sekund. Polega na wykonaniu trzech, prostych ruchów: otwierasz - wrzucasz papier zamykasz. I możesz pracować dalej.

Sprawdza się na miejscu i w terenie
Niezależnie od tego czy posiadasz punkt handlowy, czy świadczysz usługi, pracujesz stacjonarnie, a może w terenie? Kasa
ERGO ONLINE doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji.
ERGO ONLINE możesz także wykorzystać świadcząc usługi u klienta (np. mobilne kosmetyczki), na festynie lub jarmarku, jeśli
wystawisz tam swoje stoisko. A kiedy zamienisz mały sklep w duży salon, wystarczy, że dodasz odpowiednie moduły,
poszerzysz bazę PLU i Posnet ERGO ONLINE nadal będzie Ci służyć.
Szczególnie polecamy kasę do: sklepów internetowych, piekarni, cukierni, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, wysp
marketowych i małych punktów gastronomicznych (fast-foody, food-trucki).

Obsługiwane urządzenia
komputer, skaner (USB/RS), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, modem 3G, waga zintegrowana, czytnik
magnetyczny, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring

Komunikacja z komputerem
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on-line, bez przerywania pracy kasjera

Najważniejsze funkcje

modułowość - łatwość rozbudowy
pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
zwiększona wytrzymałość konstrukcji
graficzne wyświetlacze
funkcja kasowagi
współpraca z terminalami płatniczymi
funkcjonalna klawiatura
grafika na paragonach
NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu
paragon w trybie blokowym
komunikacja bezprzewodowa

Wyposażenie dodatkowe (opcja)

etui (skórzane)
szalka ważąca (dostępna również w kolorowej obudowie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moduł rozszerzenia:: Porty standardowe: 1 x USB (host) , 1: 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (+ 184,50 zł ), 2: WiFi,
Bluetooth, 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (+ 307,00 zł ), 3: MODEM 3G, 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (+ 430,50
zł )
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