Dane aktualne na dzień: 01-07-2022 21:14

Link do produktu: https://bco.pl/novitus-one-kasa-fiskalna-p-6019.html

Novitus ONE Kasa Fiskalna
Cena brutto

2 447,70 zł

Cena netto

1 990,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Novitus

Opis produktu

Najnowocześniejsza kasa na rynku Novitus One

Idealne połączenie dużej mocy, dotykowego ekranu oraz niewielkiej wagi i niezwykle małych wymiarów. Zmieści się na najmniejszym stanowisku sprzedaży, oferując
jednocześnie niezwykłą elastyczność pracy oraz programowalny ekran sprzedaży. Wystawia faktury i korekty, dokumenty zwrotu, obsługuje dodawanie notatek i ID
klienta. Łatwe raportowanie, stany magazynowe, otwarte rachunki oraz współpraca z chmurowym systemem NoviCloud.
Teraz kasa ONE z możliwością elastycznego wyboru aplikacji sprzedaży. Dla użytkowników oczekujących tylko podstawowych funkcji i szybkiego dostępu do raportów
jest aplikacja BILL, gwarantująca całkowicie intuicyjną obsługę. Jeśli potrzebne są bardziej zaawansowane funkcje, można skorzystać z rozbudowanej aplikacji ONE. Oba
systemy są zainstalowane w kasie, użytkownik w każdej chwili może dokonać własnego wyboru.
Skonfiguruj dowolną skrzynkę mailową, przeglądaj korespondencję, wysyłaj faktury i utrzymuj kontakty ze swoimi kontrahentami. W chwili przerwy korzystaj z kasy ONE
jak z każdego innego tabletu, surfuj po Internecie, oglądaj Youtube i słuchaj muzyki, używaj narzędzi systemu Android - zegar, kalkulator, kontakty, galeria i kalendarz.
Na urządzeniu można zainstalować także dodatkowe aplikacje sprzedażowe, przeznaczone np. dla gastronomii.
Kasa ONE posiada wszystkie potrzebne złącza komunikacyjne, do których podłączysz to, co może być potrzebne na profesjonalnym stanowisku sprzedaży. Obsługuje
sieć LAN oraz moduły WiFi, Bluetooth i modemy GSM. Port LAN w standardzie zapewnia bezproblemową łączność z Internetem i zewnętrznymi systemami sprzedaży.
Można wydzielić i odseparować komunikację z CRK do odrębnego kanału, równolegle używając pozostałych do innych celów.
Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie. Dostęp do zapisanych
danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

PEŁNA DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI DLA SWOICH POTRZEB

Intuicyjne i konfigurowalne oprogramowanie kasy ONE daje możliwość indywidualnej personalizacji wyglądu okna sprzedażowego w zakresie funkcji i kolorów
przycisków. Możesz dowolnie przypisać funkcję do każdego z pól na ekranie kasy ONE, może to być dowolna funkcja kasy lub towar szybkiej sprzedaży. Wszystko po to
aby pracowało się sprawniej i przyjemniej bez względu na to jaką sprzedaż prowadzisz.

ZARZĄDZAJ SWOIM BIZNESEM POPRZEZ KASĘ FISKALNĄ
Raporty paragonów i faktur, środków płatniczych, fiskalne i niefiskalne oraz sprzedażowe raporty kasjerskie i asortymentowe. W kasie Novitus ONE bardzo szybko
uzyskasz dostęp do interesujących Cię danych biznesowych. Przeanalizujesz sprzedaż kasjerów, sprzedaż każdego produktu osobno, bądź całego asortymentu w
dowolnie wybranym okresie. O raportach pomocnych w biznesie Novitus ONE wie wszystko. Raportuj sprzedaż i analizuj jeszcze łatwiej wszystkie dane ze swoich kas i
parametry swojego biznesu przy wykorzystaniu usługi NoviCloud.

INTERNET, MAIL I INNE APLIKACJE UŻYWA SIĘ ŁATWO JAK SMARTFONA
To niesamowite jak przyjemnie pracuje się na Novitus One. Intuicyjne i bogate w funkcje oprogramowanie sprzedażowe, a do tego szereg użytecznych w biznesie
aplikacji, bo Novitus One jest jak smartfon z systemem Android.
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NOVICLOUD, WEBOWY SYSTEM ZAPLECZOWY FUNKCJONALNA CHMURA DLA NOVITUS ONE
Kiedy masz już kasę Novitus One to NoviCloud jest dla Ciebie. W NoviCloud masz dostęp do wszystkiego co się dzieje na Twoich kasach i monitorujesz i zarządzasz
całym biznesem z każdego miejsca na ziemi. Poczytaj więcej na stronie www.novicloud.pl

POWER DUO - Kasa ONE Online z PIN Padem Paytel

Najlepszy sposób na płatności bezgotówkowe w Twojej firmie - Kasa łączy się jednym kablem USB z PIN Padem Paytel i współpracuje bez specjalnej konfiguracji. Oferuj
swoim klientom wygodne transakcje bezgotówkowe i nie trać czasu na wprowadzanie kwoty na terminalu – kasa zrobi to za Ciebie. Wyeliminujesz w ten sposób błędy i
przyśpieszysz obsługę w punkcie sprzedaży. Nie płać przez rok za użytkowanie PIN Pada w ramach akcji „Polska Bezgotówkowa”, a później ciesz się nawet o połowę
mniejszymi kosztami dzierżawy PIN Pada!
Czy jesteś prawnikiem czy mechanikiem, lekarzem czy sprzedawczynią w sklepie, a może parkingowym, fryzjerką, kierowcą lub gastronomem, nie miej wątpliwości, że
One jest dla Ciebie. Nie szukaj już kasy fiskalnej, masz już ONE.
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