TŘI ZAŘÍZENÍ V JEDNOM

Prodejce:

EVOLUCE VAŠEHO PRODEJNÍHO MÍSTA
Registrační pokladna
v ýkonná registrační pokladna splňující
podmínky zákona č. 112/2016 Sb.
o evidenci tržeb (EET)
jednoduché a intuitivní ovládání
lze připojit externí zařízení - snímač čárových
kódů, pokladní zásuvku, programovatelnou
klávesnici a jiné
bez omezení počtu PLU

CLOUD
portál FiskalPRO
záloha elektronické účtenky žurnálu
řízení provozoven online odkudkoliv
jednoduchá správa prodejních položek
(PLU)
přístup k prodejním statistikám
správa provozoven a zařízení
(pokladen, terminálů)
a jiné

Platební terminál
plnohodnotný platební terminál
jednoduché a intuitivní ovládání
VISA, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB
akceptace GASTRO karet
m
 ožnost rozšířit o doplňkové funkce - věrnostní
systém, nabíjení kreditu a jiné
b
 ez dalších měsíčních poplatků, s výhodnými
transakčními podmínkami

Tiskárna účtenek
výkonná termo tiskárna
jednoduché a intuitivní ovládání pomocí
aplikace v telefonu nebo tabletu
jednoduchá komunikace s pokladními systémy
(pokladnou, skladovým hospodářstvím)
lze připojit pokladní zásuvku
tisk standardním EPSON protokolem (jednoduché
napojení na externí pokladní systémy)
volitelná funkce EET (jednoduchý upgrade
jakéhokoliv zařízení na EET, pouze
výměnou/připojením FiskalPRO jako tiskárny)
zákaznický displej (PINPAD i pro zadávání PINu)

Mobilní aplikace
android aplikace
tablety
chytré telefony

Externí zařízení
programovatelná klávesnice
snímač čárového kódu
pokladní zásuvka
kamerový systém
inteligentní PINPAD
a jiné

info@fiskalpro.cz
www.fiskalpro.cz

Zařízení s jednoduchým ovládáním

Nejmenší přístroj na trhu, který se pohodlně vejde do dlaně

Velký 3,5“ barevný dotykový displej

Ergonomický design a malé rozměry

Moderní a elegantní design

Vhodný do jakéhokoliv pracovního prostředí

Možnost připojit doplňkové zařízení – skener čárových
kódů, pokladní zásuvka a další

Nabíjení baterie přes standardní micro USB nabíječku (kabel)

Možnost ovládat pomocí dotykového displeje

Rychlé a bezpečné zpracování transakcí

Rychlé a bezpečné zpracování transakcí

Rychlé a bezpečné zpracování transakcí

Možnost rozšíření o doplňkové funkce, např. věrnostní
systémy

Možnost rozšíření o doplňkové funkce, např. věrnostní systémy

Ideální zařízení pro restaurace, bary, hotely,
taxi služby, ale i lékaře nebo veterináře

Komfortní ovládání přes mobilní aplikaci

Rychlá tiskárna účtenek

Ideální zařízení do terénu (taxi služby, restaurace, kurýr …)

Ideální zařízení do provozoven s větším počtem
tištěných účtenek
Model
Konektivita

VX 520 Dial/
Ethernet

VX 520 GPRS

VX 520 GPRS
s batérií

VX 675 GSM/GPRS

VX 675 Wi-Fi/
Bluetooth

VX 680 GSM/GPRS

VX 680 Wi-Fi/
Bluetooth

Ethernet

GSM

GSM

GSM

Wi-Fi / BT

GSM

Wi-Fi / BT

Váha (v gramech)

500

500

600

336

336

479

479

Baterie

ne

ne

Li-lon 7.2 V / 1800 mAh

Li-lon 3,6 V/2200 mAh

Li-lon 3,6 V/2200 mAh

Li-lon 7.2 V / 1800 mAh

Displej
Bezkontaktní platby
Rozměry v mm (DxŠxV)
Tiskárna

128 x 63 px, bílý podsvícený

2,8” barevný

Li-lon 7.2 V / 1800 mAh

3,5” barevný dotykový

ano

ano

ano

203 x 78 x 87

163 x 78 x 52

172 x 82 x 62

24 znaků/s, rolka ø až 49 mm

30 znaků/s, rolka ø 40 mm

18 znaků/s, rolka ø 38 mm

