Specyfikacja techniczna
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BAZA DANYCH 		
liczba PLU

				

www.emar.pl

8 000

ilość raportów dobowych				

2 000

liczba kodów dowązanych					

1 000

nazwa towaru 				

42 znaki

stawki VAT 				

Kasa fiskalna

7 stawek podatkowych VAT (A – G)

rabaty / narzuty

20 programowanych ( procentowe, kwotowe )

ilość kart rabatowych					

10

formaty kodów ważonych					

10

ilość wielopaków					

100

kasjerzy 		

Kasa fiskalna

10 operatorów ( zabezpieczenie hasłem, system uprawnień )

typy form płatności 				

gotówka, karta, czek, bon, kredyt i inne

RAPORTY FISKALNE
typ			

raport dobowy, raport miesięczny, raport okresowy, raport okresowy rozliczeniowy

RAPORTY NIEFISKALNE
typ			

•
•
•
•
•
•

raport sprzedaży
raport kasjera/zmianowy
raport rabatów i narzutów
raport form płatności
raport grup towarowych
raport towarów zwrotnych
(opakowań)

• raport stawek PTU
• raport finansowy (dobowy
czytający)
• raport towarów nieaktywnych
• pełny raport bazy PTU
• raport towarów z PTU
• raport klawiszy szybkich

•
•
•
•
•
•

raport informacyjny
raport menu kasy
raport konfiguracji kasy
raport obrotu grup towarowych
raport wpłat/wypłat z kasy
zestaw raportów

MECHANIZM DRUKUJĄCY 			
typ			

termiczny, easy load

szybkość						

do 85 mm/s

papier			

szerokość: 57 mm, długość: do 30 m

obcinacz papieru 		

specjalnie profilowany metalowy nożyk

KOPIA ELEKTRONICZNA 		
pamięć podręczna 		

			

2 MB
karta SD/SDHC (backup microSD1)

nośnik kopii elektronicznej			

WYŚWIETLACZ 		
klienta 		

LCD graficzny 128x64 px

operatora 				

LCD graficzny 128x64 px

ZŁĄCZA
komunikacja			
obsługiwane urządzenia 			

1 x USB , 2 x RS232, szuflada RJ 12 ( 5V - 20V ), Wi-Fi*
komputer (współpraca on-line), waga, czytnik, szuflada, terminal kart płatniczych

ZASILANIE 		
zasilacz zewnętrzny 				

12V / 3A

wewnętrzny akumulator 			

7,4V / 2200 mAh

WYMIARY I WAGA
wymiary 				

233 x 207 x 99,5 [ mm ] ( szer. x dług. x wys. )

waga 						

~ 1,4 kg

Twój Biznes jest dla nas najważniejszy
Od ponad 25 lat wprowadzamy
NOVAtorskie rozwiązania

Twój Biznes jest dla nas najważniejszy
Od ponad 25 lat wprowadzamy
NOVAtorskie rozwiązania

*
opcja za dopłatą
** 5 letnia gwarancja udzielana jest pod warunkiem corocznych przeglądów poprzez autoryzowany serwis EMAR
1) opcja dostępna po zamontowaniu dodatkowej karty pamięci

Autoryzowany przedstawiciel:

Polski producent z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizujemy się
w produkcji wysokiej jakości urządzeń fiskalnych.
Produkujemy urządzenia zgodnie z wymogami PN-EN ISO 9001:2009.
EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna
Kopytów 26 ▪ 05-870 Błonie
Tel. (+48) 22 731 90 80 ▪ Fax w. 116
E-mail: handlowy@emar.pl ▪ www.emar.pl
Prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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Kasa fiskalna

Baza danych

Kopia elektroniczna

2000 raportów dobowych prowadź Swój biznes co najmniej o pół roku dłużej

Dedykowany procesor

Zwiększona pamięć fiskalna w kasie Emar Nova pozwala na wykonanie 2000 raportów dobowych. Inne kasy w tym segmencie
cenowym posiadają możliwość wykonania tylko 1830 raportów dobowych. Dzięki temu kupując kasę Emar Nova od razu
otrzymujesz rabat w wysokości 109,65 zł*, gdyż na kasie Emar Nova możesz prowadzić Swój biznes co najmniej o pół roku
dłużej bez dodatkowych kosztów. Kupując kasę Emar NOVA za 1290 zł tak naprawdę zapłacisz tylko 1180,35 zł*!

Zyskaj pełną kontrolę nad Swoim biznesem i
prowadź go wygodnie!
Raportujesz prosto z kasy na Swój e-mail oraz np. na e-mail
Swojego biura rachunkowego!
Kasa Emar Nova po podłączeniu do sieci komputerowej poprzez bezprzewodowe złącze WiFi (można je udostępnić w
smartfonie) i konfiguracji poczty e-mail pozwala na wysyłkę raportów (dobowego, finansowego, sprzedaży, bazy z PTU,
bazy towarów, bazy grup towarowych, okresowych raportów miesięcznych, obrotu grup towarowych) na trzy zdefiniowane
w kasie adresy e-mail.

*ceny netto

W kasie zastosowano szybki i wydajny procesor, który poprzez dedykowany
nterfejs do obsługi karty SD zapewnia bezpieczeństwo przechowywania
kopii elektronicznej.

Kopia bezpieczeństwa

8000 PLU ogromna baza towarowa

Dla Klientów dbających szczególnie o bezpieczeństwo Swoich danych
istnieje możliwość (opcja) dodatkowego zabezpieczenia dzięki instalacji w
kasie drugiej dodatkowej karty micro SD.

Kasa Emar Nova posiada w swojej klasie urządzeń fiskalnych jedną z największych baz towarowych wynoszącą
aż 8000 PLU. Dzięki temu może z dobrym skutkiem pracować w dość dużych placówkach handlowych. Można jej używać
w sklepach spożywczych, kioskach, barach, restauracjach, sklepach z artykułami biurowymi, hydraulicznymi, budowlanymi,
a także we wszystkich branżach usługowych.

Kopia elektroniczna paragonów zapisywana na głównej karcie będzie
kopiowana i zapisywana na drugiej dodatkowej karcie. W przypadku utraty
lub uszkodzenia kopii paragonów na głównej karcie kopia z dodatkowej
karty będzie służyć do jej odtworzenia.

Wydruki
Mechanizm drukujący
Wytrzymały mechanizm drukujący Japońskiej firmy Citizen charakteryzuje się wyjątkową
niezawodnością i szybkością (do 65 mm/s) oraz cichą pracą.

Łatwa obsługa
Wymiana papieru realizowana według zasady „wrzuć i pracuj” pozwala zminimalizować czas
obsługi, a szybkiej wymiany może dokonać nawet nie przeszkolony użytkownik.

Czytelny Paragon
Dużą zaletą jest to, że na paragonie o szerokości 57 mm można wydrukować 42 znaki w linii.
Drukowane paragony są bardzo czytelne dzięki czemu Klient uzyskuje pełny opis kupionego
produktu.

Wyświetlacze
Wyświetlacz operatora
Na dużym graficznym wyświetlaczu można przeglądać pozycje
paragonów, dzięki czemu operator może w łatwy sposób sprawdzić
poprawność paragonu dla klienta, dokonywać zmian ilości,
storna, czy obsługiwać opakowania zwrotne oraz z powodzeniem
wykorzystywać szereg innych funkcji.

Wyświetlacz klienta
Duży graficzny wyświetlacz zapewnia dokładne wyświetlanie
informacji dla klienta dotyczących zakupionych towarów/usług.

Reklama jest wszędzie!
Wydrukuj na paragonie w nagłówku i stopce dowolną grafikę np. logo Twojej firmy, dzięki
czemu Klient sprawdzając paragon zawsze zobaczy Twoją reklamę.

Urządzenia zewnętrzne
Kasa Emar Nova może współpracować z komputerem online poprzez
interfejs USB, RS232 lub bezprzewodowo po WiFi (opcja). Dzięki temu
wszelkie ustawienia, zarządzanie i raportowanie mogą być realizowanie
poprzez dowolną konfigurację systemu komputerowego posiadanego
przez Klienta.

Peryferia
Kasa współpracuje z czytnikiem kodów kreskowych, wagą oraz
terminalem kart płatniczych.

Szuflada
Może współpracować z wieloma szufladami dostępnymi na rynku
ponieważ posiada szeroki zakres napięć wyjścowych: od 5V do 20V.

Funkcjonalności przydatne
w codziennej obsłudze kasy
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

przypomnienie o wykonaniu raportu dobowego, miesięcznego, przeglądach serwisowych
wydruk numeru NIP nabywcy na paragonie
wyszukiwanie towarów po nazwie
wydruk kopii paragonów z zakresu daty oraz godziny
obsługa kodów ważonych
obsługa dodatkowych kodów kreskowych tzw. dowiązanych do podstawowego kodu kreskowego towaru
obsługa sprzedaży wielopaków
obsługa kart rabatowych
trzy tryby sprzedaży (tylko kod / kod-ilość-cena / kod-cena-ilość)
wydruk paragonu (offline / online)
kontrola gotówki w kasie
ilość z wagi (możliwość aktywacji przycisku KOD w celu automatycznego pobrania ilości z wagi)
zarządzanie energią (usypianie / czas wyłączenia / podświetlenie ekranów / czas uśpienia)

