Sprawdzona alternatywa dla ceniących proste
rozwiązania
Posnet Neo EJ to kasa z kopią elektroniczną paragonu i wielowalutowością (gotowa na eurofiskalizację).
Kasa oferuje zestaw funkcji kasjerskich, takich jak deklaracja stanu i weryfikacja utargu, tryb sprzedaży
z widoczną nazwą towaru czy maksymalną wartością paragonu. Obsługuje także karty rabatowe
i lojalnościowe oraz umożliwia integrację z systemami wideomonitoringu sklepowego.
Posnet Neo EJ to doskonałe narzędzie pracy polecane do średnich punktów sprzedaży.
Ważne funkcje
n wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu n przypominanie o terminie obowiązkowego przeglądu
technicznego n przypominanie o niewykonanym raporcie dobowym n integracja z systemami wideomonitoringu
sklepowego

Polecane do:
n średnie sklepy i markety spożywczo-przemysłowe n sklepy osiedlowe, minimarkety, delikatesy n sklepy mięsne, monopolowe, pasmanteryjne,
jubilerskie itd. n butiki i sklepy drogeryjno-kosmetyczne n piekarnie i cukiernie n średnie lokale gastronomiczne, fast-foody, itp.

Akcesoria dodatkowe

Multiplekser

Szuflada kasjerska Posnet SKL

Multiplekser podłączony do jednego z portów szeregowych
(COM) kasy pozwala zwiększyć ilość złączy komunikacyjnych
o 2 gniazda RS232 do podłączenia wagi i czytnika kodów
kreskowych oraz jedno gniazdo PS2 dla klawiaturowego
czytnika kodów kreskowych.
Multiplekser jest wyposażeniem dodatkowym.

Solidna konstrukcja z metalowymi prowadnicami i łożyskami.
Posiada 8 przegród na banknoty (wymiarowo dostosowane
do polskich złotych i euro), wyjmowany 9-cio przegrodowy
pojemnik na bilon, szczelinę wrzutową oraz zamknięcie na
kluczyk. Szuflada otwierana jest poleceniem z kasy lub za
pomocą kluczyka, dodatkowo otwarcie awaryjne.
Szuflada jest wyposażeniem dodatkowym.

Specyfikacja techniczna
NEO XL

NEO EJ
Plus

Standard

Kopia elektroniczna
typ

karta SD/SDHC 4 GB

Eurofiskalizacja
wielowalutowość

możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

Bazy danych
stawki VAT
baza PLU
nazwa towaru
dodatkowe kody kreskowe
maks. ilość kodów do PLU
zestawy/wielopaki
notatnik
kasjerzy
opakowania
formy płatności
rabaty/narzuty
rabaty czasowe
jednostki miary
klawisze skrótu
grupy towarowe
formaty kodów ważonych
formaty kart rabatowych
zestawy raportów
opisy wpłat/ wypłat
opisy towarów
obsługa błędów
bufor pozycji paragonowych

7 (A... G)
30 000/60 000 (w opcji)
40 znaków
15 000
20
6 000
1 000 PLU
35
65
35 w tym 20 walut
50
8
10
104 (4 poziomy x 26 klawiszy)
100
10
10
5
10
50
20
50 000

7 (A... G)
7 500

15 000
24 znaki
2 500
20
2 000 (bez wielopaków)
1 000 PLU
35
65
35 w tym 20 walut
50
8
10
75 (3 poziomy x 25 klawiszy)
100
9
1
5
10 (bez wpłat)
20
20
5 000

Wyświetlacze
wyświetlacz operatora

graficzny (192x64 piksele)

wyświetlacz klienta

graficzny (192x64 piksele)

LCD 4x20 znaków,
graficzny 4x24 znaki,
alfanumeryczny, podświetlany
podświetlany
LCD 2x16 znaków, alfanumaryczny, podświetlany

Mechanizm drukujący
termiczny Citizen
57 mm
20 linii/s
40
100 m

termiczny Citizen
57 mm
20 linii/s
40
100 m

Ethernet, 3+1 x RS232, 1 x USB (host)
WiFi, GPRS,
1 x PS2, 2 x RS232 (przez Multiplekser)
6 V, 12 V, 18 V, 24 V
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

3 x RS232, 1 x USB
Ethernet (przez Konwerter LAN-RS),
1 x PS2, 2 x RS232 (przez Multiplekser)
6V
komputer, skaner (RS, PS2), waga, szuflada, weryfikator cen,
drukarka paragonowa, multiplekser, modem, monitoring

230 V/24 V
AGM 12 V/2,3 Ah

230 V/15 V
AGM 12 V/2,3 Ah

314 x 147 x 368 mm
~4,4 kg

314 x 147 x 368 mm
~4,4 kg

typ
szerokość papieru
szybkość wydruku
liczba znaków w wierszu
długość rolki

interfejsy standardowe
Interfejsy dodatkowe
sterowanie szufladą
obsługiwane urządzenia

Zasilanie
zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator
Wymiary i waga
wymiary (szer. x wys. x dł.)
waga

Waga zintegrowana*
szalka wagi zintegrowanej
zakres ważenia
dokładność ważenia
tara
wymiary (szer. x wys. x dł.)

stal nierdzewna
15 kg
5g
– 14,995 kg
288 x 67 x 208 mm (+ 5 mm wysokości - regulacja nóżek)
Autoryzowany Przedstawiciel Posnet

*w opcji

POSNET POLSKA S.A.
ul. Municypalna 33 | 02-281 Warszawa
tel. (22) 868 68 88 | fax (22) 868 68 89

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Złącza

Nowa odsłona kas systemowych

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.

Multikomunikacja – kumulacja możliwości

Port USB – 4 razy na TAK!

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

Port USB host w kasie NEO XL to wygoda, funkcjonalność
i łatwość obsługi:
n standardowa komunikacja z komputerem i programem

magazynowym przez USB,
n 5 połączeń PC (każde z dostępem do bufora pozycji

paragonowych) do obsługi programów magazynowych,
księgowych, serwisowych itp.,

n automatyczna obsługa skanera kodów kreskowych pozwala

n automatyczne połączenia „wychodzące” do systemów

n szybka i wygodna archiwizacja danych z kopii elektronicznej

zewnętrznych, sprzedażowych i innych,

na natychmiastową sprzedaż z jego użyciem,

na pamięć zewnętrzną, np. pendrive,

n zdalną archiwizację kopii elektronicznej i pamięci podręcznej,

n możliwość podłączenia czytnika kart magnetycznych do

n po 5 połączeń dla systemów wideomonitoringu oraz systemów

logowania i autoryzacji operatorów oraz obsługi systemów
lojalnościowych i rabatowych.

lojalnościowo-rabatowych,
n tunelowanie portów COM kasy pozwala udostępnić te

Obsługa do 5 urządzeń równocześnie przez podłączony hub
USB (np. skaner, czytnik kart magnetycznych).

złącza na potrzeby komputera i systemów zewnętrznych,
np. podłączona drukarka paragonowa drukująca bony
rabatowe na kolejne zakupy.

Polecane do:

n duże i średnie sklepy oraz markety spożywczo-przemysłowe n sklepy osiedlowe, minimarkety, delikatesy n sklepy mięsne, monopolowe, pasmanteryjne,
jubilerskie itd. n butiki i sklepy drogeryjno-kosmetyczne n piekarnie i cukiernie n średnie lokale gastronomiczne, fast-foody itp.

NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu

Terminal płatniczy – bezpiecznie i wygodnie

Kasa NEO XL drukuje NIP nabywcy na paragonie z równoczesną
kontrolą wartości takiego paragonu. Funkcja ta pozwala zaprogramować maksymalną wartość paragonu, przy której NIP
klienta będzie drukowany. Według obecnych przepisów, NIP
nabywcy możemy drukować na paragonach o wartości do
450 PLN lub 100 EUR.

Kasa NEO XL współpracuje z terminalami płatniczymi Pekao SA,
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
w terminalu.

Kopia elektroniczna
- wygoda i oszczędność

Klawiatura odporna
na zachlapanie

Złącza komunikacyjne
- Ethernet, USB, RS232

Mechanizm drukujacy
- prowadzenie papieru

Funkcja kasowagi – korzystne połączenie

NEO XL – drukarka paragonowa

Połączenie kasy fiskalnej z wagą elektroniczną. Funkcje takie
jak tarowanie i zerowanie wagi wywoływane są z klawiatury
kasy. Wskazania wagi pojawiają się bezpośrednio na wyświetlaczach operatora i klienta.

Kasa NEO XL oferuje funkcjonalność wewnętrznej drukarki
paragonowej. Do każdego paragonu możemy realizować
dodatkowe wydruki niefiskalne (aż do 280 znaków), które
wykorzystamy jako potwierdzenie przyjęcia/wydania garderoby
w pralni, przy realizacji i wydaniu zamówienia z kuchni czy też
jako kwit wydania sprzętu z wypożyczalni lub depozytu.

Twoja grafika na paragonach
Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając
w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę.
Używając programu Posnet Grafik, sami możemy zdefiniować
co będzie drukowane, np.: logo sklepu, płatna reklama dostawcy
czy promocja okolicznościowa.

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 i wyświetli komunikat,
przypominając o ważnej sprawie lub wydarzeniu, np. konieczności
wykonania raportu miesięcznego, dniu płatności podatku czy
urodzinach kierowniczki.

Zaawansowana kasa systemowa

Graficzne wyświetlacze
– intuicyjnie i czytelnie
Kasa NEO XL posiada 2 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 pełną informację
o kupowanych produktach.

Ikony w pasku statusu informują lub przypominają o:
n działających usługach (Ethernet, Wi-Fi, GPRS),
n statusie kopii elektronicznej,
n konieczności wykonania raportu miesięcznego itp.

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.

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

