
ROZWIĄZANIA FISKALNE

KASY  SYSTEMOWE

POSNET NEO XL

 

 

Multifunkcjonalność w każdych warunkach

Kasa Posnet Neo XL to urządzenie o wytrzymałej konstrukcji i bogatej funkcjonalności, która idealnie sprawdza się w

średnich i dużych placówkach handlowych.

Neo XL to sprawdzona na rynku, zaawansowana kasa systemowa, która słynie z wyjątkowej odporności. Wzbogacona o

nowe funkcje umożliwia m.in. integrację z szalką ważącą, współpracę z terminalem płatniczym, programowanie

przypomnień czy jednoczesne korzystanie z dostępnych interfejsów (Ethernet, WiFi czy GPRS).



OPIS I FUNKCJE

Bogactwo funkcji w klasycznej formie

Kasa NEO XL to urządzenie o wytrzymałej, sprawdzonej konstrukcji, które zostało wzbogacone o 

szereg nowych funkcji.

Dzięki temu powstało zupełnie nowa kasa systemowa, która spełni oczekiwania najbardziej 

wymagających użytkowników.

Integracja z wagą

Połączenie kasy NEO XL z wagą zintegrowaną umożliwi sprzedaż towarów ważonych z 

wykorzystaniem klawiatury i wyświetlacza kasy.

Większa baza towarowa

Potrzebujesz większej bazy towarowej? Wybierz wersję kasy z bazą towarową zwiększoną do 60 

000 PLU.

Moduł Wi-Fi lub GPRS

Komunikacja bezprzewodowa w kasie? Nic prostszego. Wybierz dodatkowy moduł Wi-Fi lub 

GPRS w zależności od swoich potrzeb

Port USB - funkcjonalność x4

Automatyczna obsługa skanerów kodów kreskowych,

pendrive - szybka i wygodna archiwizacja danych z kopii elektronicznej, czytnik kart 

magnetycznych do autoryzacji operatorów i obsługi systemów lojalnościowo - rabatowych oraz 

możliwość komunikacji z komputerem

Terminal płatniczy - bezpiecznie i wygodnie

Kasa NEO XL współpracuje z terminalami płatniczymi First Data, PEP, SIX Payments. Przy takim 

połączeniu bezpośrednio z kasy wysyłana jest informacja o kwocie płatności kartą jaka ma być 

autoryzowana

Twoja grafika na paragonach

Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić dodając dowolną czarno-białą grafikę. W 

nagłówku logo sklepu, a w stopce reklama wykupiona przez dostawcę lub informacja o promocji 

okolicznościowej.
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Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu tak
Informatyczny Nośnik Danych karta 4GB SD/SDHC
Eurofiskalizacja możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej w

jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

Stawki VAT 7 (A...G)
Liczba PLU 30 000 / 60 000 (w opcji)
Nazwa towarów 40 znaków
Dodatkowe kody kreskowe 15 000
Max. liczba kodów do PLU 20
Zestawy towarów / wielopaki 6 000
Notatnik 1 000 PLU
Kasjerzy 35
Opakowania 65
Formy płatności 35 w tym 20 walut
Rabaty / narzuty 50
Rabaty czasowe 8
Jednostki miary 10
Klawisze skrótu 104 (4 poziomy x 26 klawiszy)
Grupy towarowe 100
Formaty kodów ważonych 10
Opisy wypłat 10
Opisy wpłat / wypłat 10
Opisy towarów 50
Obsługa błędów 20
Bufor pozycji paragonowych 50 000

Typ mechanizmu drukującego termiczny Citizen
Liczba znaków w wierszu 40
Szerokość papieru 57 mm
Długość rolki papieru 100 m
Szybkość wydruku 20 linii/s

Wyświetlacz operatora graficzny (192 x 64 piksele)
Wyświetlacz klienta graficzny (192 x 64 piksele)

Liczba klawiszy klawiatury 56 w tym 26 programowalnych (4 poziomy)

Porty standardowe Ethernet
1xUSB (host)
4xRS232

Porty dodatkowe WiFi (opcja)
GPRS (opcja)
2xRS232 i 1xPS2 (po zastosowaniu multipleksera)

Szuflada 6V, 12V, 18V, 24V
Obsługiwane urządzenia komputer, skaner (USB, RS, PS2), waga, szuflada, weryfikator

cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, waga
zintegrowana, czytnik kart magnetycznych, pendrive, hub USB,
terminal płatniczy, tunelowanie portów COM, monitoring

Komunikacja z komputerem online, bez przerywania pracy kasjera

Zasilacz 230V / 24V
Wbudowany akumulator AGM 12 V / 2,3 Ah
Port USB skanery, komunikacja z komputerem, hub, pendrive, czytnik

kart magnetycznych

Dane techniczne

Bazy danych

Mechanizm drukujący

Wyświetlacze

Klawiatura

Komunikacja

Zasilanie

Wymiary, waga, temperatury
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Wymiary 314 x 147 x 368 mm (szer. x wys. x dł.)
Waga ~4,4 kg

Wyposażenie dodatkowe szalka ważąca
multiplekser
szuflada Posnet SKL

Najważniejsze funkcje wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
przypomnienia o terminie obowiązkowego przeglądu
technicznego
przypomnienia o niewykonany raporcie dobowym
integracja z systemami videomonitoringu sklepowego
uprawnienia i indywidualny tryb pracy kasjerów
statystyki roczne grup towarowych oddzielnie za rok bieżący i
poprzedni
kody dodatkowe z programowalną ceną

ALMA
AUCHAN
CYFROWY POLSAT
E.LECLERC

Inne

Najważniejsze funkcje produktu

Funkcja kasowagi  korzystne połączenie
Połączenie kasy fiskalnej z wagą elektroniczną. Funkcje takie jak tarowanie i zerwanie szalki ważącej wywoływane są z klawiatury kasy, a
wskazania wagi pojawiają się bezpośrednio na wyświetlaczach operatora i klienta.

Port USB  4 x Tak
Port USB host w kasie NEO XL, to wygoda, funkcjonalność i łatwość obsługi:

Drukarka paragonowa
NEO XL oferuje funkcjonalność wewnętrznej drukarki paragonowej. Po wydruku paragonu możemy realizować dodatkowe wydruki niefiskalne z
informacją o sprzedanych towarach i usługach wraz z dodatkowym opisem wydruk aż do 280 znaków. Wydruki takie można wykorzystać jako
potwierdzenia przyjęcia/wydania garderoby w pralni, przy realizacji i wydaniu zamówienia z kuchni, czy też jako kwit wydania sprzętu z
wypożyczalni lub depozytu.

Klawiatura – trwałość i funkcjonalność
Kasa NEO XL wyposażona jest w wytrzymałą, mechaniczną klawiaturę switchową. Klawiatura alfabetyczna ułatwi i usprawni programowanie bazy
towarowej, wprowadzanie komunikatów przypomnień, dodatkowych pól opisowych itp. Klawisze funkcyjne, np. tara i zerowanie wagi zintegrowanej
oraz 104 klawisze skrótu (4 poziomy po 26 klawiszy) zapewniają bezpośredni dostęp do najczęstszych operacji sprzedażowych, co podnosi komfort
użytkowania kasy i przyspiesza obsługę klienta.

Graficzne wyświetlacze – intuicyjnie i czytelnie
Kasa NEO XL wyposażona jest w 2 duże graficzne wyświetlacze oraz intuicyjne i funkcjonalne menu użytkownika. Duża czcionka podczas edycji
oraz wydzielone pole do prezentacji wskazań z wagi zintegrowanej ułatwiają kasjerowi wprowadzanie i odczyt danych sprzedaży (towar, cena, ilość,
itp.), a klient zawsze otrzymuje czytelną i pełna informację o kupowanych produktach.

Terminal płatniczy  bezpiecznie i wygodnie
Kasa NEO XL współpracuje z terminalami płatniczymi First Data, PEP, SIX Payments. Podłączając terminal do kasy przyspieszamy obsługę klienta
i minimalizujemy ryzyko pomyłek. Przy takim połączeniu bezpośrednio z kasy wysyłana jest informacja o kwocie płatności kartą jaka ma być
autoryzowana, a kasjer nie musi jej ponownie wprowadzać do terminala.

Twoja grafika na paragonach
W nagłówku i stopce każdego paragonu i wydruku z kasy można wydrukować dowolną, czarnobiałą grafikę. Może to być np. logo sklepu lub
reklama. Samodzielnie twórz i wgrywaj własną grafikę z użyciem programu Posnet Grafik.

NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu
Kasa NEO XL umożliwia wydruk NIP nabywcy na paragonie. Dodatkowo można zaprogramować maksymalną kwotę paragonu, przy której NIP
klienta będzie drukowany. Według obecnych przepisów NIP nabywcy drukujemy na paragonach o wartości do 450 zł lub 100 euro.

NEO XL... i już pamiętasz!
Przydatna i użyteczna funkcja przypomnień pozwala, aby użytkownik sam zdecydował o czym kasa ma pamiętać. We wskazanym czasie NEO XL
wydrukuje lub wyświetli komunikat i przypomni o ważnej sprawie, np. konieczności wykonania raportu miesięcznego, dniu płatności podatku, czy
urodzinach kierowniczki.

Multikomunikacja  kumulacja możliwości
Kasa NEO XL umożliwia jednoczesne korzystanie z dostępnych interfejsów Ethernet, WiFi i GPRS oraz realizowanie wielu połączeń równolegle.
Taka swoboda konfiguracji kasy umożliwia:

5 połączeń PC (z własnym dostępem do bufora pozycji) do dyspozycji programów magazynowych, serwisowych, itp.,
zdalną archiwizację kopii elektronicznej i pamięci podręcznej,
automatyczne połączenia wychodzące do systemów zewnętrznych sprzedażowych i innych,
po kilka połączeń dla systemów wideomonitoringu oraz systemów lojalnościowo  rabatowych,
tunelowanie portów COM kasy pozwala udostępnić te złącza na potrzeby komputera i systemów zewnętrznych, np.: podłączony skaner skanuje
kody bezpośrednio do systemu magazynowego.
Polecana do:
dużych i średnich sklepów oraz marketów spożywczo  przemysłowych
sklepów osiedlowych, minimarketów, delikatesów
sklepów mięsnych, monopolowych, pasmanteryjnych, jubilerskich, itp.,
butiki i sklepy drogeryjno  kosmetyczne
piekarni i cukierni
lokali gastronomicznych, fastfood.
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PIOTR I PAWEŁ
STOKROTKA
PLAY
ALDI
AMREST (KFC, Pizza Hut, Starbucks)
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA A2
BEAUMANOIR POLAND Sp. z o.o.
BIEDRONKA (JMD)
BRICOMARCHE
C&A POLSKA Sp. z o.o.
COCCODRILLO
COSTA COFFEE
DAIMLER CHRYSLER
DEAWOO DEALERS
EMPERIA
EUROAPTEKA
FIAT DEALERS NETWORK
FORD DEALERS NETWORK
HDS (inMedio, Relay, Voyage)
H&M
HOLIDAY INN
IKEA
INTERMARCHE
INTERNATIONAL MASTER
KAPSCH
KAUFLAND
LOTOS
MAKRO CASH & CARRY
MARIONNAUD
MC DONALD'S
MEDIA MARKT
ODIDO
OPEL DEALERS NETWORK
ORBIS
PEPCO
PIEKARNIE POD TELEGRAFEM
DROGERIE NATURA
READER'S DIGEST
ROSSMANN
SAVIA
SCHIEVER (z grupy AUCHAN)
SHERATON WARSAW HOTEL
SPHINX
SUPERPHARM  APTEKA
TESCO
TOTOLOTEK S.A.
ORANGE
WARSAW MARRIOTT HOTEL
WELTBILD (ŚWIAT KSIĄŻKI)
ZAKŁADY MIĘSNE "NOWAK"
ZAKŁADY MIĘSNE "ZBYSZKO"
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