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Kasy i drukarki fiskalne ONLINE
w ofercie Posnet
Od 1 maja przedsi´biorcy mogà stosowaç kasy i drukarki fiskalne ONLINE. Jakie urzàdzenie b´dzie
najlepsze dla konkretnego biznesu? Posnet Polska S.A. ma w swojej ofercie wysokiej jakoÊci rozwiàzania
fiskalne ONLINE, dla ró˝nych rodzajów dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Kasy i drukarki fiskalne ONLINE to nowa kategoria urzàdzeƒ fiskalnych, które komunikujà si´ z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) Ministerstwa Finansów. CRK gromadzi m. in.: raporty dobowe i paragony
fiskalne. Prawo narzuca cz´Êci przedsi´biorców obowiàzek stosowania urzàdzeƒ ONLINE najpóêniej od
1 stycznia 2020 r.

Urzàdzenia ONLINE Posnet zapewniajà swobod´ wyboru mi´dzy przewodowym
lub bezprzewodowym po∏àczeniem z CRK.

Posnet Mobile ONLINE
To najmniejsza kasa fiskalna na rynku, z którà udasz si´
w dowolne miejsce, by sprzedaç swoje us∏ugi lub produkty.
Po∏àczenie z CRK za pomocà: n WiFi n modemu 3G (GSM).
MobilnoÊç i wydajnoÊç
Kasa Mobile ONLINE jest urzàdzeniem mobilnym
i niedu˝ym, ale bardzo funkcjonalnym. Mo˝e wydrukowaç 8000 paragonów bez dodatkowego zasilania.

Mocny akumulator
Zastosowanie litowo-jonowego akumulatora o du˝ej
pojemnoÊci dodatkowo zabezpieczy urzàdzenie
podczas pracy w terenie.

Urzàdzenie rekomendowane do mobilnego zastosowania dla: n mechaników samochodowych n wulkanizatorów n lekarzy n prawników n ma∏ej gastronomii (food-trucki, fast-foody) n barów, restauracji
n parkingów.

Posnet Ergo ONLINE
Niezale˝nie od tego czy pracujesz stacjonarnie, czy w terenie
- kasa Ergo ONLINE sprawdzi si´ w ka˝dej sytuacji. Kasa Ergo
ONLINE mo˝e dzia∏aç samodzielnie albo stanowiç element
systemu kasowego.
Po∏àczenie z CRK za pomocà: n USB n WiFi n modemu 3G (GSM).
Nowoczesna kasowaga
Ergo ONLINE mo˝esz przekszta∏ciç w kasowag´.
Wag´ mo˝esz obs∏ugiwaç bezpoÊrednio z klawiatury kasy.

Du˝a baza PLU
Na Ergo ONLINE mo˝esz zdefiniowaç opcjonalnie
do 8000 nazw towarów lub us∏ug.

Urzàdzenie rekomendowane dla: n wulkanizatorów n mechaników samochodowych n salonów fryzjerskich i kosmetycznych n ma∏ej gastronomii (fast-foody, food-trucki) n gabinetów lekarskich n kancelarii
prawnych n mobilnych przedsi´biorców.

102

Posnet Temo ONLINE
To najmniejsza na rynku drukarka ONLINE, z racji wagi i gabarytów, idealna
do pracy mobilnej. Wydrukuje 80000 wierszy paragonu z akumulatora.
Po∏àczenie z CRK za pomocà: n USB (praca stacjonarna) n WiFi (praca mobilna).
Szeroka gama formatek
Razem z paragonem mo˝esz stworzyç dodatkowy wydruk zawierajàcy m.in.: n kupon rabatowy
n informacje o promocji.

OdpornoÊç
Drukarka Temo ONLINE jest odporna na zachlapania, zakurzenia czy wstrzàsy.

Na paragonie lub fakturze mo˝esz umieÊciç dodatkowe linie, opisujàce kod us∏ugi, rozwijajàce nazw´
towaru lub kod PKWiU. W fiskalnej cz´Êci paragonu mo˝esz tak˝e umieÊciç NIP nabywcy.
Urzàdzenie rekomendowane dla: n mechaników samochodowych n wulkanizatorów n ma∏ej gastronomii
n kosmetyczek n fryzjerów n kancelarii prawnych n gabinetów lekarskich n parkingów n wypo˝yczalni
rowerów lub sprz´tu p∏ywajàcego.

Posnet Trio ONLINE
To drukarka fiskalna o modu∏owej budowie
wyró˝niajàca si´ niestandardowà, trójkàtnà formà.
Po∏àczenie z CRK za pomocà: n USB n WiFi.
Stwórz w∏asny system POS
Trio to jedyna na rynku drukarka fiskalna z mo˝liwoÊcià podpi´cia obrotowego uchwytu na tablet
czy smartfon. Dzi´ki temu, otrzymujesz w pe∏ni
funkcjonalny POS.

Mo˝liwoÊç rozbudowy
W miar´ rozwoju biznesu mo˝esz uzupe∏niaç
funkcjonalnoÊç Trio np. o dodatkowe porty komunikacyjne.

Urzàdzenie rekomendowane dla: n stacji paliw n fast foodów n sklepów spo˝ywczych, mi´snych, monopolowych n sklepów jubilerskich n piekarni i innych punktów handlowo-us∏ugowych n wysp handlowych.

Posnet Thermal XL 2 ONLINE
To drukarka o wytrzyma∏ej konstrukcji i ma∏ych gabarytach,
co pozwala zoptymalizowaç przestrzeƒ stanowiska kasowego.
Po∏àczenie z CRK za pomocà: n USB n LAN/Ethernet n WiFi.
Kilka wersji wyÊwietlacza
n standardowy LCD zintegrowany (na
choràgiewce) n wolnostojàcy LCD ( z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia) n podwieszany LCD n kompaktowy OLED (wbudowany w pokryw´
drukarki).

Dodatkowe urzàdzenia
Do drukarki mo˝na pod∏àczyç dodatkowe
urzàdzenia m.in.: skaner i wag´.

Urzàdzenie rekomendowane dla: n stacji paliw n hoteli, restauracji, gastronomii n du˝ych obiektów
handlowych, super i hipermarketów n salonów samochodowych n hurtowni n kin, teatrów, muzeów
n szpitali.
Ka˝dy paragon oraz wydruk z kas i drukarek ONLINE Posnet mo˝na wzbogaciç o logo firmy, reklam´,
czy informacj´ o promocji.
Pe∏nà ofert´ urzàdzeƒ fiskalnych ONLINE Posnet, a tak˝e omówienie kwestii prawnych
zwiàzanych z ich u˝ytkowaniem znajdziesz na stronie www.posnet.com.pl/kasy-online.

Posnet Polska S.A.
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KASY ONLINE

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

kasyonline@posnet.com
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handel@posnet.com

WKRÓTCE

ONLINE

Twoje potrzeby
nasze rozwiązania
DRUKARKI FISKALNE ONLINE

KASY FISKALNE ONLINE

Posnet Polska S.A.

(22) 868 68 88
handel@posnet.com
posnet.com

Klienci od lat doceniają nasze rozwiązania.
12 x Złoty Laur Klienta

