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Istotne są szczegóły

Wrażenie zakupowe ma obecnie 

kluczowe znaczenie w kształtowaniu 

zachowań konsumenckich. Tradycyjny 

model sprzedaży, gdzie zadowolenie 

klienta zależy od Sprzedawcy coraz 

mocniej wspierany jest przez 

wyrafinowane rozwiązania 

informatyczne.

Efektywność kasy samoobsługowej, 

podobnie jak skuteczność Sprzedawcy 

wynika z wielu szczegółów, które 

łącznie budują proces sprzedaży. 

Umiejętne dopasowanie do potrzeb 

klienta całego procesu sprzedaży 

sprawia, że będzie on chętnie wracał 

na zakupy do swojego ulubionego 

sklepu.

Produkty Diebold Nixdorf tworzą 

kompleksowy zestaw sprzętu i 

oprogramowania, który pozwala na 

budowę różnych wariantów 

samoobsługowych stanowisk 

sprzedażowych.

Stworzone przez specjalistów

Urządzenia z serii BEETLE /iSCAN 

EASY wraz z oprogramowaniem 

TPiSCAN zostały stworzone od 

podstaw przez światowego lidera 

branży - firmę Diebold Nixdorf.

Wieloletnie doświadczenie z wdrożeń 

w największych sieciach handlowych 

na całym świecie widoczne jest we 

wszystkich szczegółach oferty. 

Obudowy kas wykończone są 

estetycznymi materiałami odpornymi 

na zużycie a uniwersalna stylistyka 

ułatwia dopasowanie kas do każdego 

miejsca instalacji. 

Różne typy kas

W zależności od wymagań placówek 

handlowych samoobsługowe 

stanowiska sprzedaży mogą być 

zarówno niewielkimi kasami 

zainstalowanymi na ścianach (tzw. 

"order kiosk"), jak też urządzeniami 

wolnostojącymi oferującymi wszystkie 

formy płatności. 

Kompletne rozwiązanie

Wraz ze specjalistycznym sprzętem 

Producent dostarcza oprogramowanie 

TPiSCAN, które w intuicyjny sposób 

prowadzi klienta przez cały proces 

sprzedaży. To bardzo ważne, ponieważ 

pozytywne wrażenia odniesione przez 

klientów podczas korzystania z kas 

samoobsługowych mają kluczowe 

znaczenie w zachęcaniu ich do tej 

formy zakupów.

Środowisko TPiSCAN po zintegrowaniu 

z systemem sprzedaży placówki 

handlowej korzysta ze wspólnej bazy 

towarowej, przez co nie wymaga 

aktualizacji danych sprzedażowych.

Nadzór nad kasami można prowadzić 

zarówno za pomocą stacjonarnego 

stanowiska asystenta jak też 

rozwiązania mobilnego, które nie 

wymusza ciągłego przebywania 

Obsługi w pobliżu kas.

Długoterminowe wsparcie

Urządzenia z serii BEETLE /iSCAN 

produkowane są w długoterminowych 

cyklach produkcyjnych, które 

gwarantują dostępność konfiguracji 

przez min. 5 lat. Producent zapewnia 

również 7 letni okres dostępności 

części zamiennych, co ułatwia rozwój 

inwestycji w długim okresie czasu.

Pewny zwrot z inwestycji

Wprowadzenie kas samoobsługowych 

ułatwia optymalizację procesów 

sprzedaży, dzięki czemu placówki 

handlowe mogą złagodzić powszechne 

zjawisko niedoboru personelu, czy 

spadki obrotów wynikające z zakazu 

handlu w niedziele.

Firma Diebold Nixdorf udostępnia 

również zaawansowane narzędzia 

ułatwiające oszacowanie zwrotu 

inwestycji w kasy samoobsługowe.

Dostępne w lokalnej sieci 
dystrybucji

Rozwiązania Diebold Nixdorf 

dostarczają wybrani partnerzy 

handlowi Posnet, którzy w procesie 

szkoleń zdobyli szeroką wiedzę na 

temat procesów wdrażania i 

konfiguracji tych urządzeń.
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Przeznaczenie

Model Beetle iSCAN/EASY Express jest 

kasą modułową, która w zależności od 

zainstalowanych rozszerzeń może być 

zarówno prostym stanowiskiem 

sprzedaży (np. sprzedaż usług) jak też 

zaawansowaną kasą samoobsługową.

Różne opcje instalacji

W zależności od potrzeb i 

zastosowanych akcesoriów kasa 

Express może być zainstalowana na 

ścianie, postawiona na ladzie lub 

pracować w pozycji wolnostojącej na 

postumencie. Regularna bryła kasy 

ułatwia zabudowę jedno i 

wielostanowiskową.

Bezpieczeństwo

Obudowa wykonana jest z materiałów 

bardzo odpornych na uszkodzenia 

mechaniczne. Rama oraz elementy 

nośne są metalowe. Krawędzie 

obudowy wykonano ze szczotkowanej 

stali nierdzewnej, a cała

konstrukcja zabezpieczona jest przed 

zalaniami i brudem.

Ergonomia

Drukarka fiskalna chroniona jest przed 

niepowołanym dostępem 

zabezpieczeniem KO-WALL, które 

jednocześnie umożliwia 

beznarzędziowy dostęp do drukarki 

(np. w celu załadowania papieru).

Różne formy płatności

Kasa umożliwia integrację z 

terminalami płatniczymi Ingenico 

iPP320/iPP350 oraz Verifone Vx820.

Wbudowany skaner kodów 

kreskowych ułatwia płatności bonami 

podarunkowymi.

Różne mechanizmy nadzoru

Skaner kodów kreskowych może być 

wyposażony w moduł dezaktywujący 

zabezpieczenia EAS. Opcjonalny 

sygnalizator świetlny ułatwia nadzór 

administracyjny (syngalizacja błędów).

Administrator systemu może być 

identyfikowany za pomocą karty 

magnetycznej, klucza magnetycznego 

lub kodu kreskowego. W ramach 

dodatkowych akcesoriów kasę Express 

można wyposażyć w wagę 

bezpieczeństwa.

Niezawodna platforma 
komputerowa

Komputer i monitor z ekranem 

dotykowym, zainstalowane wewnątrz 

kasy, przeznaczone są do pracy ciągłej 

w trudnych warunkach 

środowiskowych.

Wbudowana drukarka fiskalna Posnet 

Thermal HD OLED to najwydajniejsza i 

najwytrzymalsza drukarka fiskalna w 

ofercie Posnet.

Długoterminowe wsparcie

Model Express podobnie jak inne 

urządzenia z serii BEETLE /iSCAN EASY 

produkowane są w długoterminowych 

cyklach produkcyjnych, które 

gwarantują dostępność konfiguracji 

przez min. 5 lat. Producent zapewnia 

również 7 letni okres dostępności 

części zamiennych.

Kasa BEETLE /iSCAN
Express
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Dostępne konfiguracje

Intel Celeron G1820, 2GHz - 2763 pkt Passmark

4 GB

15" LCD 1024 x 768 19" LCD 1280 x 1024

pojemnościowy multitouch, powłoka antiglare

dysk SSD 64GB

Microsoft Windows POSReady 7 X64 MUI

kompatybilny z Ingenico IPP320/350 i Verifone VX805/VX820

Datalogic Mag 3200 Vsi USB

kompatybilne z Thermal HD*

podstawa do pracy na ladzie

korpus: czerń, stal nierdzewna, podstawa: biała

25 kg 30kg

595 x 440 x 115 690 x 440 x 115

wbudowane głośniki 8W

24 miesiące

bez oprogramowania sprzedażowego

Procesor

Pamięć RAM

Wyświetlacz

Ekran dotykowy

Pamięć masowa

System operacyjny

Uchwyt terminala płatniczego

Skaner kodów kreskowych

Mocowanie drukarki fiskalnej

Akcesoria instalacyjne

Kolorystyka

Waga

Wymiary mm (wys x szer x głęb)

Funkcje multimedialne

Gwarancja

Dodatkowe informacje

Konfiguracja 1 (ekran 15")

* Terminal płatniczy oraz drukarka fiskalna oferowane są oddzielnie

Konfiguracja 2 (ekran 19")
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Wyposażenie dodatkowe

Uchwyt naścienny

Służy do montażu kasy Express 

na ścianach i innych pionowych 

elementach nośnych.

Podstawa ladowa

Służy do postawienia kasy 

Express na ladzie, lub innych 

poziomych elementach 

nośnych.

Podstawa wolnostojąca

Podstawa w formie 

postumentu służy do instalacji 

kasy na podłodze. Może być 

dodatkowo wyposażona w 

platformę (na zdjęciu). 

Półki na koszyk zakupowy

Montowane po bokach lub z 

przodu postumentu. Ułatwiają 

organizację punktu sprzedaży.

Zasobnik na ulotki

Montowany zasobnik na przedniej 

ścianie postumentu. Wykorzytywany 

zazwyczaj do dystrybucji materiałów 

reklamowych.

Waga bezpieczeństwa

Montowana na bokach, lub z 

przodu postumentu. 

Wykorzystywana do weryfikacji 

skanowanych towarów.

Sygnalizator świetlny

Informuje za pomocą koloru 

światła o statusie kasy. Dostępny 

w wersji minimalistycznej, oraz 

na dodatkowym słupku, który 

poprawia widoczność 

sygnalizatora.
Platforma podstawy

Umożliwia pracę wolnostojącą 

bez konieczności kotwiczenia 

postumentu podstawy w 

podłożu.

Poniższe wizualizacje zawierają kasę z ekranem 19"
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Wymiary
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Wymiary kas z poszczególnymi akcesoriami podane są w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej 

www.posnet.com

Wersja z ekranem 19"

Wersja z ekranem 15"
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Przeznaczenie

Beetle iSCAN/EASY Smart Pay to 

pełnowymiarowa kasa 

samoobsługowa akceptująca 

transakcje bezgotówkowe.

Wydajność i ergonomia

Kasa wyposażona jest w skanerowagę, 

która błyskawicznie identyfikuje i 

waży towar. Duża platforma wagi 

bezpieczeństwa gwarantuje swobodę 

działania podczas obsługi większych 

koszyków zakupowych.

Obszar roboczy kasy został 

dostosowany do różnych typów 

użytkowników, dzięki czemu zarówno 

osoby niskie, jak i wysokie będą mogły 

wygodnie korzystać ze wszystkich 

funkcji kasy. Model Smart Pay jest 

również dostosowany do obsługi 

przez osoby poruszające się na 

wózkach inwalidzkich.

Za komunikację z użytkownikiem 

odpowiada intuicyjne oprogramowanie 

TPiSCAN, z którym sprawnie radzą 

sobie osoby należące do różnych grup 

wiekowych.

Łatwość korzystania z kas Smart Pay 

pozostawia u klientów pozytywne 

wrażenie, przez co chętnie wracają do 

samoobsługowej formuły robienia 

zakupów.

Projekt kasy Smart Pay został 

nagrodzony prestiżowym 

wyróżnieniem Red Dot Design Award.

Bezpieczeństwo

Obudowa kasy Smart Pay wykonana 

jest z materiałów odpornych na 

uszkodzenia, odkształcenia i szybkie 

zużycie. Rama, oraz elementy nośne są 

stalowe. Elewację kasy wykończono 

lakierowaną proszkowo blachą stalową 

i szczotkowaną stalą nierdzewną. 

Całość zabezpieczona jest przed 

zalaniami i brudem.

Różne warianty transakcji 
bezgotówkowych

Kasa umożliwia integrację z 

terminalami płatniczymi Ingenico 

iPP320/iPP350 oraz Verifone Vx820.

Zastosowanie modułu NFC poszerza 

opcje płatności o transakcje 

zbliżeniowe, a wbudowany skaner 

kodów kreskowych ułatwia płatności 

bonami podarunkowymi.

Różne mechanizmy nadzoru

Skaner kodów kreskowych może być 

wyposażony w moduł dezaktywujący 

zabezpieczenia EAS. Opcjonalny 

sygnalizator świetlny ułatwia nadzór 

administracyjny (syngalizacja błędów).

Administrator systemu może być 

identyfikowany za pomocą karty 

magnetycznej, klucza magnetycznego, 

kodu kreskowego lub technologii NFC.

Niezawodna platforma 
komputerowa

Komputer i monitor z ekranem 

dotykowym przeznaczone są do pracy 

ciągłej w trudnych warunkach 

środowiskowych.

Bezawaryjne drukarki fiskalne Posnet 

Thermal gwarantują sprawny wydruk 

przy dużej liczbie transakcji.

Długoterminowe wsparcie

Wszystkie kasy z serii BEETLE /iSCAN 

EASY tworzone są w 

długoterminowych cyklach 

produkcyjnych, które gwarantują 

dostępność konfiguracji przez min. 5 

lat. Producent zapewnia również 7 

letni okres dostępności części 

zamiennych.

Kasa BEETLE /iSCAN
SMART PAY
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Wymiary wersji ze średnią wagą kontrolną (2 bags)

Dostępne konfiguracje

Intel Celeron G3900, 2 x 2,8GHz - 3155 pkt Passmark

4 GB

15" LCD 1024 x 768 

pojemnościowy multitouch, powłoka antiglare

dysk SSD 64GB

Microsoft Windows POSReady 7 X64 MUI

kompatybilne z Ingenico IPP320/350 i Verifone VX805/VX820*

Datalogic GD4430 (wyposażenie opcjonalne)

kompatybilne z Thermal HD*

waga duża (4 bags), lub waga średnia (2 bags), lub bez wagi bezpieczeństwa

Datalogic Magellan 9400 (standard), lub Datalogic 9800 (opcja)

80 kg (w zależności od konfiguracji)

wbudowane głośniki 8W

24 miesiące

bez oprogramowania sprzedażowego

Procesor

Pamięć RAM

Wyświetlacz

Ekran dotykowy

Pamięć masowa

System operacyjny

Uchwyt terminala płatniczego

Ręczny skaner kodów kreskowych

Mocowanie drukarki fisaklnej

Opcje wagi bezpieczeństwa

Opcje skanerowagi

Waga

Funkcje multimedialne

Gwarancja

Dodatkowe informacje

* Terminal płatniczy oraz drukarka fiskalna oferowane są oddzielnie
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Przeznaczenie

Beetle iSCAN/EASY SCO to najbardziej 

rozbudowana kasa samoobsługowa 

Diebold Nixdorf akceptująca zarówno 

transakcje bezgotówkowe jak i 

gotówkowe.

Wydajność i ergonomia

Model SCO stanowi kontynuację linii 

kas samoobsługowych wyposażonych 

w skanerowagi i obszerne wagi 

bezpieczeństwa. Najważniejsze w 

modelu SCO są: bezawaryjność, 

wydajność i doskonałe wrażenie 

zakupowe.

Z kasy swobodnie mogą korzystać 

osoby o różnym wzroście, z różnym 

poziomem wiedzy technicznej, czy też 

klienci z dysfunkcjami ruchowymi.

Za komunikację z użytkownikiem 

tradycyjnie odpowiada niezwykle 

intuicyjne oprogramowanie TPiSCAN.

Projekt kasy SCO został nagrodzony 

prestiżowym wyróżnieniem Red Dot 

Design Award.

Bezpieczeństwo

Obudowa kasy SCO wykonana jest z 

materiałów odpornych na uszkodzenia, 

odkształcenia i szybkie zużycie. Rama, 

oraz elementy nośne są stalowe. 

Elewację kasy wykończono 

lakierowaną proszkowo blachą 

stalową, szczotkowaną stalą 

nierdzewną i poliwęglanem.

Całość zabezpieczona jest przed 

zalaniami i brudem.

Zaawansowana obsługa 
transakcji gotówkowych

Akceptacja gotówki w rozwiązaniach 

samoobsługowych jest bez wątpienia 

najpoważniejszym wyzwaniem 

technologicznym. Procesy bezbłędnej 

idetyfikacji wpłacanych pieniędzy, 

zarządzania nimi i wydawania reszty 

wymagają niezwykle wyrafinowanych 

rozwiązań łączących zaawansowaną 

mechanikę, elektronikę i 

oprogramowanie.

Kasa SCO wyposażona jest w moduły 

pełnej obsługi gotówki, które potrafią 

wydawać resztę z pieniędzy 

wpłacanych w trakcie transakcji co . 

radykalnie upraszcza i obniża koszty 

funkcjonowania (tzw. recykling).

System posiada najwyższy poziom 

zabezpieczeń stworzony w oparciu o 

40 lat doświadczeń marki Nixdorf w 

produkcji bankomatów.

Różne warianty transakcji 
bezgotówkowych

Kasa SCO również umożliwia integrację 

z terminalami płatniczymi Ingenico 

iPP320/iPP350 oraz Verifone Vx820.

Zastosowanie modułu NFC poszerza 

opcje płatności o transakcje 

zbliżeniowe. Skaner kodów ułatwia 

płatności kuponami podarunkowymi.

Różne mechanizmy nadzoru

Skanerowagę można wyposażyć  w 

moduł dezaktywujący zabezpieczenia 

EAS. Administrator systemu 

identyfikowany jest za pomocą karty 

magnetycznej, klucza magnetycznego, 

kodu krekowego lub technologii NFC.

Niezawodna platforma 
komputerowa

Komputer i monitor z ekranem 

dotykowym przeznaczone są do pracy 

ciągłej w trudnych warunkach.

Bezawaryjne drukarki fiskalne Posnet 

Thermal gwarantują sprawny wydruk 

bez względu na natężenie transakcji.

Długoterminowe wsparcie

Wszystkie kasy z serii BEETLE /iSCAN 

EASY tworzone są w 

długoterminowych cyklach 

produkcyjnych, które gwarantują 

dostępność konfiguracji przez min. 5 

lat. Producent zapewnia również 7 

letni okres dostępności części 

zamiennych.

Kasa BEETLE /iSCAN
SCO
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Wymiary wersji ze średnią wagą kontrolną (2 bags)

Dostępne konfiguracje

Intel Celeron G3900, 2 x 2,8GHz - 3155 pkt Passmark

4 GB

15" LCD 1024 x 768 

pojemnościowy multitouch , powłoka antiglare,

dysk SSD 64GB, SSD

Microsoft Windows POSReady 7 X64 MUI

kompatybilne z Ingenico IPP320/350 i Verifone VX805/VX820*

kompatybilne z Thermal HD*

waga duża (4 bags), lub waga średnia (2 bags), lub bez wagi bezpieczeństwa

Datalogic Magellan 9400 (standard), lub Datalogic 9800 (opcja)

banknoty: iCash20 (recykling), bilon: Cineo C1010 (recykling)

150 kg (w zależności od konfiguracji)

wbudowane głośniki 8W

24 miesiące

bez oprogramowania sprzedażowego

Procesor

Pamięć RAM

Wyświetlacz

Ekran dotykowy

Pamięć masowa

System operacyjny

Uchwyt terminala płatniczego

Mocowanie drukarki fisaklnej

Opcje wagi bezpieczeństwa

Opcje skanerowagi

Moduły obsługi gotwóki

Waga całego urządzenia

Funkcje multimedialne

Gwarancja

Dodatkowe informacje:

* Terminal płatniczy oraz drukarka fiskalna oferowane są oddzielnie



Narzędzia wspomagające planowanie

Wraz z systemami kas samoobsługowych Beetle/iSCAN firma Diebold Nixdorf dostarcza kompleksowe narzędzia do 

planowania i analizy przedwdrożeniowej. Powstałe w oparciu o wieloletnie doświadczenie oprogramowanie pomaga 

precyzyjnie obliczyć zwrot inwestycji i określić optymalną ilość stanowisk samoosługowych przed rozpoczęciem 

wdrożenia.

Planowanie układu powierzchni sprzedażowej i konfiguracji stanowisk wspierane jest przez specjalistyczne narzędzia 

do wizualizacji. 

Wyspecjalizowani Dostawcy kas samoobsługowych 
Diebold Nixdorf

Posnet o. Gdańsk
ul. Rzemieślnicza 3, 83-031 Cieplewo
tel.: (58)772 20 00
handel@gdansk.posnet.com

Posnet o. Katowice
ul. Mikołowska 152, 40-592 Katowice
tel: (32) 732 10 00
handel@katowice.posnet.com

Posnet o. Lublin
ul. Łęczyńska 58, 20-954 Lublin
tel.: (81) 452 96 00
handel@lublin.posnet.com

Posnet o. Łódź
ul. Nawrot 101, 90-028 Łódź
tel: (42) 259 47 00
handel@lodz.posnet.com

Posnet o. Warszawa
ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa
tel.: (22) 822 04 64
handel@waw.posnet.com

Posnet o. Wrocław
Al. J.Kochanowskiego 13, 51-602 Wrocław
tel.: (71) 756 44 00
handel@wroclaw.posnet.com

Kasy samoobsługowe Diebold Nixdorf oferowane są wyłącznie przez wyspecjalizowanych Partnerów Posnet, którzy 

posiadają odpowiednią wiedzę i przeszli niezbędne szkolenia w zakresie planowania, wdrażania i serwisu kas.

Szczegółowych informacji na temat aktualnej oferty oraz listy Partnerów wdrażających kasy Diebold Nixdorf udziela:

Dział Wsparcia Produktów Systemowych

Posnet Polska S.A.; Warszawa, ul. Municypalna 33

tel. 22 8686888 wew. 220, 210, 202; e-maii: dwps@posnet.com 

Bezpośrednie
wsparcie produktu:

Dział Wsparcia
Produktów Systemowych
Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33;
02-281 Warszawa dwps@posnet.com,
tel.22 8686888 w. 210,220,202


