קופה רושמת
דגם 910

כספיט
כספיט מערכות תשלום אוטומטיות ,מפתחת ומשווקת מאז 1984
מוצרים פורצי דרך בתחום המחשוב ואמצעי התשלום.
החברה מתמחה בניהול חכם של נתונים המתקבלים מנקודות
קצה מפוזרות ,המקבלות שירות ממחשב מרכזי.
כיום כספיט היא חברה המובילה בתחומה ,המספקת שרות טכני
ותחזוקה לחומרה ,תוכנה ,ציוד מתכלה ושירותים נוספים לצורך
ביצוע התאמות וניתוח פעילות בית העסק .לחברה מוקד תמיכה
טלפוני וצוות טכנאים בפריסה ארצית.

דגם 910
כספיט גאה להציג את דגם  ,910מסוף המבוסס על מערכת
הפעלה של  ,Microsoftבעל מסך מגע ,מקלדת מקשים ומדפסת
אינטגרלית.
כולם בחבילה אחת “.“all in one
המסוף מנהל מספר מודולים כגון "קופה רושמת" ,אשראית ,שעון
נוכחות ,ניהול עובדים ,אפליקציית אישור שיקים ,פריפרייד סלולרי
ובעל דפדפן גלישה באינטרנט.
המסוף תומך בתקשורת  ADSL, IPVPNו GPRS -סלולרי.
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ניהול חכם של נתונים

דגם  - 910מערכת ממוחשבת לניהול עמדת המכירה ומעקב אחר עסקות ,בנקים
ופעילות בית העסק בחברות האשראי .חדשנות היא תכונה המלווה מערכת זו ,אשר
באה לידי ביטוי בפונקציונאליות הטכנולוגית ובמידות המערכת.
דגם  910מתאים לקהל יעד מגוון כגון :בתי עסק קטנים וגדולים ,בוטיקים ,משרדים,
לעסק הביתי ולבית הקפה השכונתי.
תכונות:
 £מערכת מבוססת מסך מגע '' 7ומקלדת
מקשים המהווים יתרון בתפעול
 £מדפסת מהירה  80מ"מ בעלת סכין
חיתוך אוטומטית
 £מגירת כסף וצג לקוח*
 £תומך בקורא ברקוד*
 £יצירת מחלקות והגדרתן ע"י המשתמש
 £הצגת לוגו של בית העסק ע"ג הפתקית
 £תמיכה במגוון אפליקציות**
 £תמיכה בכרטיסים חכמים
 £תומך בתקשורת מהירה או  GPRSסלולרי
אשר אינו מצריך קו טלפון בבית העסק
 £יכולת חיבור לקורא שיקים*
 £יכולת איתור עסקאות ע"פ תאריך,
מספר כרטיס אשראי וקופאי.
 £גיבוי דיגיטלי לדוחות הסיכום
 £הפקת חשבוניות
 £ניהול עמלות מוכרים

מפרט טכני:
 £מעבד ARM9 32bit
 £קורא מגנטי דו כיווני
 £מערכת הפעלה Microsoft
 £מגוון חיבורים  ,RS232, USB -טלפון ו.Ethernet-
מידות המסוף:
 £אורך 24 :ס"מ
 £רוחב 17.4 :ס"מ
 £גובה 16 :ס"מ
 £משקל 2 :ק"ג
מגוון מגירות לכסף:
 £אופציה  :1רוחב  28.5ס"מ עומק  36ס"מ
 £אופציה  :2רוחב  33ס"מ עומק  33ס"מ
 £אופציה  3רוחב  35ס"מ עומק  40ס"מ

** פריפייד סלולרי וקווי ,אשראית ,קופה רושמת ,שעון נוכחות
ואפליקציית אישור שיקים )בכפוף לאישור החברה המפעילה(.

מגוון אביזרים נלווים*
לבחירתכם מגוון מגירות בגדלים שונים.

צג לקוח פלורוסנטי ,פורמט תצורה גבוה 2 ,שורות20 ,
תווים בשורה ,ניתן לכיוון ולסיבוב.

קורא ברקוד-בעל יכולת קריאה אוטומטית הכולל סטנד
חכם.
כספיט  ,210קורא שיקים המותאם לדגם  ,910חוסך את
הקלדת השיק ,מהיר ופשוט לתפעול ומאפשר אישור של
השיק תוך  2שניות.
הקורא תומך בכל חברות אישור השיקים E.R.N ,לאומיצ‘ק
וישראכרט שיק.
מגוון חבילות נייר 10 ,ו 30-גלילים בחבילה.
* ציוד אופציונאלי

למערכת מגוון אפליקציות
אפליקציית ניהול עובדים
אפליקציה זו מאפשרת ניהול עובדים ,ניהול יומן כניסה או יציאה
והפקת דוחות חודשיים.

אפליקציית אשראי
לכספיט אפליקציית אשראי התומכת בכל הכרטיסים שהונפקו בארץ ובעולם.
התמונה מציגה את מסך ההגדרות.

אפליקציית קופה רושמת
מאפשרת ניהול קופה בהתאם לתקנות מס הכנסה ומע“מ,
תומכת בקבלת שיקים ,אשראי ומזומן.

ניהול מחלקות
מערכת ניהול המחלקות כוללת את שם המחלקה ,מספר המחלקה ,תוספת
מע“מ ,כאשר כל אלו ניתנים לעדכון ושינוי בהתאם לצרכי בית העסק.

איתור עסקות וחשבוניות קודמות
ניתן לאתר עסקות קודמות ע“פ מס‘ חשבונית ,תאריך העסקה וכו‘
לצורך מעקב או הדפסת העתק ללקוח.

כספיט מערכות תשלום אוטומטיות בע“מ רח‘ פרופ‘ חיים פיקריס  ,3ת.ד ,4162 .רחובות 74140
טלפון  073-2345000פקס 03-9616580
אתר www.caspitgroup.co.il
דוא“ל sales@caspitgroup.co.il

