W dobrym stylu

Kasy
fiskalne
dla salonów
urody

Posnet, lider branży
ﬁskalnej oferuje
nowoczesne urządzenia
Online. Poznaj modele,
które najlepiej sprawdzą
się w salonie fryzjerskim,
barberskim, kosmetycznym,
kosmetologicznym,
czy w studiu tatuażu.

Musisz wiedzieć

!

Od 1 lipca 2021 roku ﬁrmy z branży beauty
zobligowane są do stosowania kas fiskalnych Online.

Kasy fiskalne

dla salonów urody

Kasy Online – co to takiego?
Kasy ﬁskalne Online to nowa kategoria urządzeń ﬁskalnych, które komunikują się z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK gromadzi dane z m. in.: raportów dobowych, dokumentów ﬁskalnych i nieﬁskalnych, a także
wiadomości o dokonanych przeglądach okresowych.
Oprócz tego CRK jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas ﬁskalizacji. Użytkownik kasy Online musi zapewnić
dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z CRK.

Najlepsze rozwiązania dla salonów urody

Kasa ﬁskalna

Kasa ﬁskalna

Odporna na zachlapanie klawiatura
Konstrukcja urządzenia chroni kasę przed zabrudzeniami,
jak np. zalania kosmetykami.

Małe wymiary i waga
Najmniejsza kasa ﬁskalna Online na rynku, która bez problemu zmieści się do kobiecej torebki.

Graﬁczne wyświetlacze
Kasa posiada dwa graﬁczne wyświetlacze, dzięki czemu
zarówno klient, jak i obsługujący mogą łatwo odczytać
pozycje dodawane na paragon.

Wydajny akumulator
Długi czas działania pozwala na wygodną pracę u klienta
podczas wizyt domowych.

Mobile Online

Połączenie z CRK
USB, WiFi, GSM.

Połączenie z CRK
WiFi, GSM.

Fiskalny terminal płatniczy

Drukarka ﬁskalna

Wszechstronne rozwiązanie
Połączenie funkcjonalności kasy, drukarki ﬁskalnej oraz
terminala płatniczego. Może działać samodzielnie lub jako
element systemu sprzedażowego.

Umożliwia stworzenie wydajnego systemu POS
Do drukarki można podpiąć obrotowy uchwyt na tablet
lub smartfon z zainstalowanym oprogramowaniem sprzedażowym.

Obsługuje transakcje bezgotówkowe
Akceptuje transakcje elektroniczne wszystkimi rodzajami
kart płatniczych oraz te, wykonywane za pomocą urządzeń
mobilnych.

Graﬁka na paragonach
Do wydruku możesz dodać logo salonu, reklamę, czy promocję.

Pospay Online

Trio Online

Połączenie z CRK
WiFi, GSM.

Połączenie z CRK
USB, WiFi.

Kasa ﬁskalna

Bingo Max Online
Maksimum funkcji
w niedużej obudowie
Dużo możliwości zamknięte
w nowoczesnej i ergonomicznej formie.
Komfort użytkowania
Intuicyjna i wygodna klawiatura z możliwością
programowania klawiszy skrótów pozwala na wygodną
i szybką obsługę.

Ulga do 700,- zł netto

POSNET Polska S.A.

Współpraca z terminalem
płatniczym Netpay
Zapewnia obsługę
płatności bezgotówkowych
oraz połączenie kasy z CRK.
Połączenie z CRK
USB, WiFi, GSM, Ethernet.

Na zakup urządzenia ﬁskalnego Online przysługuje ulga do 90 % wartości urządzenia
z limitem w wysokości 700 zł netto. Warto pamiętać, iż warunkiem otrzymania ulgi jest
terminowa ﬁskalizacja zakupionego urządzenia Online oraz rozpoczęcie ewidencji
sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem.
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Ergo Online

