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Novitus od zawsze wyznacza standardy, tak jest i tym razem. Przedstawiamy Novitus Next, pierwszą kasę fiskalną opartą o dotykowy tablet z systemem Android oraz 
zaawansowane, intuicyjne oprogramowanie. Kasa zaprojektowana wg najnowszych technologii przez doświadczonych, najlepszych w branży inżynierów. 
Rozpoczynamy nową erę kas fiskalnych.

Duży 7 calowy ekran oferuje niespotykaną wcześniej jakość pracy z kasą fiskalną. Dotykasz lub klikasz. Nasze nowe urządzenie pozwoli Ci łatwo i przyjemnie 
wystawiać paragony, dodawać nowe towary, drukować raporty. Zupełnie nowa ideologia menu, personalizacja ekranu sprzedaży. Stworzyliśmy tą kasę na nowo, abyś 
mógł poczuć przyszłość i pracować jak lubisz.

Next to pierwsza na rynku kasa fiskalna, której baza towarowa rośnie razem z Twoim biznesem. Aplikacja pracująca w urządzeniu nie ogranicza użytkownika w żaden 
sposób. Z kasą Next masz pełną swobodę i elastyczność – pomieścimy wszystkie Twoje towary. Dodatkowo długa nazwa towaru lub usługi w sposób czytelny pozwoli 
zidentyfikować każdy artykuł w bazie jak i na paragonie. Zarządzanie bazą jest dziecinnie proste, zrobisz to na ekranie dotykowym, używając programu NSerwis lub w 
kilka chwil synchronizując kasę z chmurą NoviCloud.

Japoński mechanizm drukujący z obcinaczem papieru to szybki wydruk, wygoda obsługi i trwałość. Wrzucasz rolkę 60 m, pracujesz natychmiast. Nie zrywaj papieru, 
obcinacz zrobi to za Ciebie. 

Next  to też nowy standard w ilości dostępnych złącz w standardzie:     3 złącza RS232 pozwolą na równoległą pracę ze skanerem, terminalem i wagą. Dzięki HDMI 
wyświetlisz ekran kasy na dodatkowym wyświetlaczu. LAN pozwoli na szybką komunikację z chmurą NoviCloud. Porty USB pozwolą na podpięcie dodatkowych 
urządzeń jak modem GSM czy kartę sieciową WIFI. Wyjście audio pozwoli podłączyć np. głośniki. Czego chcieć więcej?

Kasa fiskalna NEXT

            

Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży

Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając 
najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus 
należy do Comp SA, lidera bezpiecznych rozwiązań IT.
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Parametry danych
liczba towarów   bez ograniczeń
liczba stawek PTU  7
liczba kasjerów   bez ograniczeń
nazwa towaru   40 znaków + 3 linie po 40 znaków
obsługa waluty euro  tak (wielowalutowość)
elektroniczna kopia   karta SD NOVITUS, 4 GB ( pojemność ok. 2.5 mln paragonów) 

Mechanizm drukujący
rodzaj    termiczny typu „wrzuć i pracuj” FUJITSU  z obcinaczem
szerokość papieru • długość rolki   57 mm • 60 m

Klawiatura
rodzaj    mechaniczna (switchowa) oraz ekran dotykowy
liczba klawiszy   20 wyspowych, zabezpieczonych przed zachlapaniem
Klawisze szybkiej sprzedaży:  12 fizycznych i do 85 na ekranie

Wyświetlacz
klient    graficzny LCD, podświetlany, 132x32 piksele, czarno-biały 4x22
kasjer    Ekran TFT kolorowy 7 cali

Złącza
RS232   3 x  
USB   1 x (dwukanałowe) 
USB host   1 x (skaner, pendrive, klawiatura USB)
LAN   1 x (PC, EFT, monitoring) 
HDMI    1 x 
Audio    1 x  
szuflada   6-24V

Zasilanie
z sieci    230V / 12V / 2A
awaryjne    6V, 3Ah (40 000 wierszy,
   2 500 paragonów)

Gabaryty
Waga    1.8 kg


