WKRÓTCE

Możesz na nas liczyć
Fiskalny Terminal Płatniczy to wyjątkowe, mobilne urządzenie.
Jego elementy składowe to: aplikacja sprzedażowa, aplikacja płatnicza,
terminal płatniczy i urządzenie ﬁskalne.

Płatności bezgotówkowe

Ergonomia

Dzięki Pospay, zrealizujesz płatności bezgotówkowe
wykonywane kartami: magnetycznymi, chipowymi
i zbliżeniowymi. Pospay obsługuje również
transakcje realizowane za pomocą telefonu: BLIK,
G Pay, Samsung Pay i Apple Pay.

Pospay jest nieduży i dopasowany
do kształtu dłoni.

Gdziekolwiek jesteś

6 oddziałów Posnet
3 przedstawicieli regionalnych
ponad 1 000 000

RoZWIĄZANIA FIsKAlNE
dla stacJi paliw

zadowolonych klientów

12 x Złoty Laur Klienta
Produkt
otrzymał
wyróżnienie
Innowacja
2019

Top Marka 2016 i 2018

URZĄDZENIA
COCCODRILLO

IKEA

DROGERIE NATURA

PIOTR I PAWEŁ

COSTA COFFEE

INTERMARCHE

READER'S DIGEST

STOKROTKA

DAIMLER CHRYSLER

KAUFLAND

ROSSMANN

PLAY

DEAWOO DEALERS

LOTOS

SHERATON WARSAW HOTEL

AMREST
(KFC, Pizza Hut, Starbucks)

EMPERIA

MAKRO
CASH & CARRY

SPHINX

FORD DEALERS NETWORK

BIEDRONKA (JMD)

HDS
(inMedio, Relay, Voyage)

BRICOMARCHE
C&A POLSKA Sp. z o.o.

Zintegrowane rozwiązania
Fiskalny Terminal Płatniczy to jedyne mobilne
urządzenie, które integruje funkcje kasy,
drukarki fiskalnej i terminala płatniczego.

EURO-APTEKA

AUTOSTRADA
WIELKOPOLSKA A2

SUPER-PHARM APTEKA

MC DONALD'S

TESCO

MEDIA MARKT

TOTOLOTEK S.A.

OPEL DEALERS NETWORK

H&M

ORBIS

HOLIDAY INN

PEPCO

ORANGE
WARSAW MARRIOTT
HOTEL

Służymy pomocą
WSPARCIE TECHNICZNE
wsparcie@posnet.com
tel. 801 800 111

SERWIS CENTRALNY
serwis@posnet.com
tel. (22) 868 68 88 wew. 257

DZIAŁ MARKETINGU
marketing@posnet.com
tel. (22) 868 68 88 wew. 207, 211, 215

Autoryzowany Przedstawiciel Posnet

Personalizacja
Urządzenie można dostosować
do specyfiki konkretnej branży.

Mobilność
Transmisja danych przez sieć GSM lub WiFi
sprawia, że Pospay może pracować w dowolnym
miejscu. Wytrzymałe akumulatory zapewniają
długą pracę urządzenia bez ładowania.

POSNET POLSKA S.A.
ul. Municypalna 33 | 02-281 Warszawa
tel. (22) 868 68 88 | fax (22) 868 68 89

Wersja z dn. 30.04.2019.

NOWOŚĆ

AUCHAN

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zaufali nam

fiskalne

Najbardziej popularna linia drukarek ﬁskalnych na polskim rynku
– thermal Xl w wersji ONliNE.

Niezawodna drukarka o modułowej budowie
wyróżniająca się niestandardową, trójkątną formą.

Drukarka znakomicie sprawdza się w punktach handlowych obsługujących wyjątkowo
dużą liczbę klientów. thermal Hd posiada bardzo wytrzymały mechanizm drukujący
z ceramicznym obcinaczem papieru, który podniesie komfort pracy przy dużej intensywności wydruku.

Kody kreskowe i 2D

Dodatkowe urządzenia

USB host - obsługa wielu urządzeń

Modułowość - łatwość rozbudowy

Praca w pionie i poziomie

Monitoring transakcji

Możliwość wydruku kodu kreskowego
oraz dwuwymiarowego (2D)

Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń:
skanera kodów kreskowych, wagi
czy dodatkowego wyświetlacza.

Można podłączyć skaner, czytnik kart
magnetycznych, pendrive oraz hub USB,
który umożliwia obsługę aż 5 urządzeń.

Można od razu zdecydować się na docelowy
wariant drukarki bądź w miarę rozwoju biznesu
uzupełniać jej funkcjonalność np. o dodatkowe
porty komunikacyjne, większą bazę towarową itp.

Drukarka może pracować ustawiona standardowo
w poziomie np. na ladzie, jak i podwieszona
w pozycji pionowej np. na ścianie boksu kasowego.

Łatwa integracja urządzenia z dowolnym
systemem videomonitoringu.
Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.

Jedyna na rynku
drukarka fiskalna
z możliwością instalacji
obrotowego uchwytu
na urządzenie mobilne.
Dzięki temu, informacje
wyświetlane na tablecie
może zobaczyć sprzedawca,
a po obróceniu klient.

Thermal XL2 ONLINE pozwala
na połączenie z Centralnym Repozytorium Kas:
n przez port USB n złącze LAN/Ethernet n WiFi

TRIO
drukarka
fiskalna

Urządzenie
mobilne
tablet/smartfon

Wybierz wersję wyświetlacza
Drukarki z linii Thermal dostępne są
z różnymi wersjami wyświetlacza.
Pozwala to na wybór takiego modelu
drukarki, który z łatwością wkomponuje się
w aranżację punktu sprzedaży.

Uchwyt
do tabletu
lub smartfona
(7’ i 10’)

n standardowy LCD
zintegrowany
(na chorągiewce)
n wolnostojący LCD
(z możliwością przedłużenia)

n podwieszany LCD

POS
nowoczesny
system
sprzedaży

Faktura fiskalna

Kilka wersji wyświetlacza

Superformatka i wydruki niefiskalne

Grafika na paragonach

Wydruki niefiskalne

Czujnik bliskości końca papieru

Drukarka umożliwia wydruk
faktur i zapis w formacie JPK
zgodnie z wymogami
rozporządzenia.

n standardowy LCD
zintegrowany (na chorągiewce),
n wolnostojący LCD (z możliwością przedłużenia)
n podwieszany LCD n kompaktowy OLED
(wbudowany w pokrywę drukarki)

Generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych
o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb
np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania,
promocji, czy informacji z systemów
lojalnościowych.

Każdy paragon oraz wydruk z kasy można
wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce
dowolną, czarno-białą grafikę np. logo sklepu,
płatna reklama dostawcy, czy promocja
okolicznościowa.

Możliwość formatowania czcionek oraz szeroki
wybór formatek, w tym m.in. potwierdzenia
płatności kartą, raporty, wydruki do systemów
lojalnościowych, bony rabatowe, doładowania GSM.

Drukarka posiada czujnik
zbliżającego się końca papieru.

