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NOWOCZESNOŚĆ POŁĄCZENIA ONLINE - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich 
przechowywanie. Kopia zapisywana jest także w lokalnej pamięci chronionej urządzenia. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały 
dostęp do jego pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

PRACUJ BEZ ZBĘDNYCH PRZERW - dzięki wymiennemu akumulatorowi możesz pracować jeszcze dłużej w dowolnym miejscu bez zasilania sieciowego. NANO 
online może używać naprzemiennie dwóch pakietów akumulatorowych. Rozładowany akumulator można ładować w urządzeniu lub poza nim za pomocą zasilacza.

POJEMNA BAZA TOWAROWA - Kasa NANO online posiada rozbudowaną obszerną bazę towarową, która pomieści wszystkie artykułu małego sklepu, a długa nazwa 
towaru lub usługi w sposób czytelny zidentyfikuje każdy artykuł na paragonie. Wykorzystaj aż 20.000 PLU.

JAPOŃSKA TRWAŁOŚĆ I PRECYZJA - Kasa wyposażona jest w niezawodny mechanizm drukujący, japońskiej firmy Fujitsu, sprawdzony w setkach tysięcy urządzeń 
fiskalnych. Zastosowanie mechanizmu typu clamshell powoduje, że operacja wymiany papieru jest dziecinnie prosta. Odbywa się na zasadzie: "wrzuć i pracuj". 
Możliwość używania papieru o długości 30 metrów bieżących pozwala na wydrukowanie nawet 300 paragonów na jednej rolce.

UNIWERSALNA DO KOMUNIKACJI - Złącze komunikacyjne LAN, RS232 oraz USB w standardzie. W kasie zainstalować można dodatkowe moduły łączności m.in. 
WiFi, BT, modem 3G/LTE. Każda kasa NANO online może współpracować z komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, terminalem płatniczym lub wagą bez 
konieczności dokupowania dodatkowych modułów. Kasa potrafi standardowo również sterować szufladą aktywną i samodzielnie komunikuje się z Centralnym 
Repozytorium Kas (CRK).

PRACA "W CHMURZE" Z SYSTEMEM NOVICLOUD - NoviCloud to technologicznie zaawansowana usługa chmurowa stworzona dla kas Novitus. Pozwala na 
monitorowanie i zarządzanie biznesem z każdego miejsca na ziemi. Dzięki NoviCloud użytkownik kasy ma dostęp do wszystkiego, co się dzieje na jego kasach 
fiskalnych za pomocą tylko przeglądarki internetowej. Kasy Novitus online i NoviCloud stanowią jedyny i najlepszy tego typu system sprzedaży w Polsce.

            

Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży

Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając 
najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus 
należy do Comp SA, lidera bezpiecznych rozwiązań IT.
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Kasa fiskalna NANO Online

Parametry danych
Liczba towarów   20 000
Liczba stawek PTU   7
Liczba grup towarowych  100
Liczba kasjerów   32
Rabaty/narzuty   tak
Pojemność bufora ON-LINE  20 000
Opakowania   64
Nazwa towaru   40 znaków

Mechanizm drukujący
Rodzaj    termiczny typu "clamshell"
Typ    Fujitsu FTP 628
Szerokość papieru   57 mm

Klawiatura
Rodzaj    alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem
Liczba klawiszy   23 w tym 4 funkcyjne
Klawisze szybkiej sprzedaży  8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

Wyświetlacz
Klient    LCD graficzny 192x48 piksele, podświetlany, czarno-biały
Kasjer    LCD graficzny 192x48 piksele, podświetlany, czarno-biały

Złącza
Złącza komunikacyjne   1 x RS232,USB Host (A), 1 x USB Device (B), LAN (Ethernet)
Współpraca z urządzeniami  Komputer, Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga elektroniczna,
   Terminal płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), PIN PAD
   programowalny (EFT), Drukarka zamówień, Monitoring (monitor wydruku),
   WiFi dongle (WAN), BT dongle,BT LE dongle, Modem GSM 3
Sterowanie szufladą   tak (aktywna)

Zasilanie
Z sieci    230 V, zasilacz zewnętrzny
Awaryjne    akumulator 7,2V; 2Ah, wymienny, możliwość ładowania akumulatora poza kasą

Gabaryty
Szerokość/wysokość/głębokość  94 x 58 x 229 mm
Waga    0,65 kg
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