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Novitus One Online
Cena

2 099,00 zł

Cena poprzednia

2 447,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
W cenie urządzenia otrzymują Państwo:
dojazd na terenie Dolnego Śląska lub darmową wysyłkę w Polsce
programowanie oraz połączenie kasy z internetem
szkolenie z obsługi
ustawienie kasy do poziomu ułatwiającego pracę w najbardziej optymalny sposób
fiskalizację
niezbędną dokumentację i zgłoszenie do Urzędu Skarbowego
pomoc w uzyskaniu zwrotu na zakup kasy fiskalnej
Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań:
biuro@lu-kas.pl
tel. 575-144-204

NOWOCZESNOŚĆ POŁĄCZENIA ONLINE
Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony, raporty i pozostałe dane są systematycznie wysyłane do CRK. Kopia wydruków
zapisywana jest także w lokalnej pamięci chronionej urządzenia. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty – użytkownik
może wydrukować te dane lub odebrać do programu komputerowego.
PEŁNA DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI DLA SWOICH POTRZEB
Intuicyjne i konfigurowalne oprogramowanie kasy ONE daje możliwość indywidualnej personalizacji wyglądu okna
sprzedażowego w zakresie funkcji i kolorów przycisków. Możesz dowolnie przypisać funkcję do każdego z pól na ekranie kasy
ONE, może to być dowolna funkcja kasy lub towar szybkiej sprzedaży. Wszystko po to aby pracowało się sprawniej i
przyjemniej bez względu na to jaką sprzedaż prowadzisz.
NOWA TECHNOLOGIA TO WIĘKSZA FUNKCJONALNOŚĆ
Szybką, dziecinnie prostą edycję wszelkich parametrów kasy zapewnia pełna klawiatura ekranowa, taka sama jaką spotykamy
na tabletach czy w komputerach. Ewidencja towarów i kontrahentów, wystawianie faktur i wysyłanie ich na e-mail, swobodna
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edycja i parkowanie paragonów, to tylko niektóre funkcje kasy ONE, których nie znajdziesz w innych kasach fiskalnych.
Chcieliśmy dać naszym klientom coś nowego, lepszego, coś, czego będą używać efektywnie i z przyjemnością.
ZARZĄDZAJ SWOIM BIZNESEM POPRZEZ KASĘ FISKALNĄ
Raporty paragonów i faktur, środków płatniczych, fiskalne i niefiskalne oraz sprzedażowe raporty kasjerskie i asortymentowe.
W kasie Novitus ONE bardzo szybko uzyskasz dostęp do interesujących Cię danych biznesowych. Przeanalizujesz sprzedaż
kasjerów, sprzedaż każdego produktu osobno, bądź całego asortymentu w dowolnie wybranym okresie. O raportach
pomocnych w biznesie Novitus ONE wie wszystko. Raportuj sprzedaż i analizuj jeszcze łatwiej wszystkie dane ze swoich kas i
parametry swojego biznesu przy wykorzystaniu usługi NoviCloud.
WSZECHSTRONNA KOMUNIKACJA
Kasa ONE posiada wszystkie potrzebne złącza komunikacyjne, do których podłączysz to, co może być potrzebne na
profesjonalnym stanowisku sprzedaży. Port ethernet w standardzie zapewnia bezproblemową łączność z internetem i
zewnętrznymi systemami sprzedaży. Możesz też skorzystać z zewnętrznego WiFi lub modemu GSM podłączonych opcjonalnie
do portu USB. Dodawaj dowolne peryferia i łącz się ze światem.
INTERNET, MAIL I INNE APLIKACJE
UŻYWA SIĘ ŁATWO JAK SMARTFONA
To niesamowite jak przyjemnie pracuje się na Novitus One. Intuicyjne i bogate w funkcje oprogramowanie sprzedażowe, a do
tego szereg użytecznych w biznesie aplikacji,
bo Novitus One jest jak smartfon z systemem Android.

NOVICLOUD, WEBOWY SYSTEM ZAPLECZOWY
FUNKCJONALNA CHMURA DLA NOVITUS ONE
Kiedy masz już kasę Novitus One to NoviCloud jest dla Ciebie. W NoviCloud masz dostęp do wszystkiego co się dzieje na
Twoich kasach i monitorujesz i zarządzasz całym biznesem z każdego miejsca na ziemi.
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