
Poznaj rodzinę urządzeń Online Power.  Stworzyliśmy linię urządzeń o niespotykanej do tej pory mocy, na którą składają się m.in.                        
32 bitowe procesory o taktowaniu powyżej 500 MHz, ogromna pamięć wewnętrza oraz 256 MB pamięci operacyjnej. Pamięć fiskalna 
jest teraz 100x bardziej pojemna niż w urządzeniach z kopią elektroniczną.  Bazy towarowe w urządzeniach Online Power to 20 i 50 
tysięcy, a nawet 1 milion kodów w wybranych urządzeniach.  System LINUX gwarantuje stabilną pracę, a nasza platforma daje zapas 
mocy na wiele lat do przodu, niezależnie od przyszłych wyzwań. Bezpieczeństwo danych zapewnia moduł TPM oraz dwustronna 
autentykacja – rozwiązania sprawdzone w ponad 4 miliardach urządzeń na świecie.

KASY FISKALNE
ONLINE

www.one.novitus.pl

DOPASOWANY DO POTRZEB - 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. 

KASA FISKALNA I NIE TYLKO - 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. 

MULTIKOMUNIKACJA - 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 ethernet 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.

KOMUNIKACJA Z CRK - 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. 

Parametry danych
Liczba towarów                                             bez ograniczeń
Liczba stawek PTU  7
Liczba kasjerów  bez ograniczeń
Nazwa towaru  40 znaków
Obsługa waluty Euro  tak (wielowalutowość)

Mechanizm drukujący
Rodzaj  termiczny typu „wrzuć i pracuj” FUJITSU
Szerokość papieru • długość rolki 57 mm • 20 m

Wyświetlacz
Klient  LCD graficzny, podświetlany; 192 x 48 px
Kasjer  IPS TFT (szerokie kąty patrzenia); przekątna 5”;
  rozdzielczość 1280 x 720 px; panel dotykowy
  pojemnościowy True Multi-touch

Złącza
Złącza komunikacyjne  2x RS232 (RX, TX, RTS); 2x USB (A): skaner,
  pendrive, klawiatura USB, EFT; 1x USB Device (B):
  OTG; 1x LAN (PC, EFT, monitoring)
Inne  USB (A) wewn.; 1x karta uSD

Online
Komunikacja z Centralnym
Repozytorium Kas                                        LAN, WiFi, GSM 3G, GSM LTE

Zasilanie
Z sieci   230 V / 12 V; 3 A
Awaryjne   akumulator litowo-jonowy 7,4 V; 2,9 Ah

Gabaryty
Waga   0,675 kg
Sze./Wy./Gł.  92/51/207 mm


