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eKasa 3 v 1 - Fiskal PRO A8
Android dotyková registračná pokladnica s platobným terminálom, integrovanou čítačkou
čiarových, QR kódov a množstvom užitočných funkcii. Riešenie pre eKasa v súlade
s novou legislatívou. Integrovaný platobný terminál, 1D/2D skener kódov, GPS a dlhá výdrž
batérie. Pripojenie k internetu je možné pomocou Wifi, 4G (SIM karta dodávaná v cene
zariadenia*). Riešenie je vhodné pre pevné prevádzky i mobilný predaj.
* SIM karta v cene zariadenia na 12 mesiacov. V prípade používania platobných funkcií je SIM
zdarma počas celej doby používania. Uvedené ceny bez DPH.
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Cloud FiskalPRO – je neoddeliteľnou súčasťou nášho riešenia, vďaka ktorému máte kedykoľvek online
prehľad o vašej prevádzke a to z akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na jeho platformu. Stačí vám len
internetový prehliadač. Všetky nastavenia robíte pohodlne v Cloude, odkiaľ sa online dostávajú do
pokladne.

Cena s DPH

538,80 €

Cena bez DPH

449,00 €

Technická špecifikácia













Displej: dotykový 5,5 '', kapacitný
Batéria: Li-ion 2600 mAh
Pripojenie: 3G, 4G, LTE a WiFi, Bluetooth, micro USB
Ethernet prostrednictvom dokovacie stanice
Čítačka čiarových kódov: 1D, 2D kódy
Tlačiareň: rýchla termotlačiareň, šírka role 58mm
Operačný systém: Android 5.1. so zabezpečeným platobným systémom
Procesor: Cortex-A7 Quad-Core 1.1 GHz
Pamäť: 1GB RAM, 8GB FLASH + Micro SD
Fotoaparát: 5MPX,
Rozmery: 183 x 84 x 64 mm
Váha: 450g
FiskalPRO Mobile - Android aplikácia

s množstvom funkcií pre predaj tovaru, služieb i špecializované pre gastro segment, v cene zariadenia.
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Evidencia pokladníkov
Rýchle voľby, skupiny a podskupiny predajných položiek
Rýchle účtovanie pomocou kódov tovarov
Čítanie čiarových a QR kódov
Kombinované platby (hotovosť/platobná karta/ poukážka)
Špeciálne funkcie pre gastro prevádzky
Parkovanie účtov na stoly (rozdelenie na podúčty)
Rozdelenie stolov podľa skupín (miestností)
Tlač objednávky na tlačiarni v kuchyni/bare
Rozúčtovanie položiek dokladu
Zdieľanie parkovaných účtov medzi čašníkmi
Automatický prenos čiastky pri platbe kartou do platobného terminálu
Akceptácia elektronických straveniek
Správa a nastavenie cez Cloud FiskalPRO
Vzájomná komunikácia a prepojenie viacerých zariadení/aplikácií v jednej prevádzke
Rôzne doplnkové príslušenstvo (otočný stojan, kožené puzdro na opasok, dokovacia stanica s dobíjaním)
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