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הדור הבא של הקופה הרושמת

מערכת קופה רושמת חכמה לניהול בית העסק

כספיט גאה להציג את הדור הבא של הקופות הרושמות 

דגם H-10 עם מספר פלוסים אשר יקנו לך יתרון בניהול 

Æהעסק

"ALL IN ONE" עמדת תשלום המבוססת מערכת הפעלה 
אנדרואיד¨ בעלת מסך מגע גדול ומדפסת אינטגרלית¨ 

 Æכולם בחבילה אחת

תוכלו לצפות בכל נתוני המכירות¨ לעדכן מחירים¨ 

פריטים ולהקים מחלקותÆ כל זאת מרחוק¨ בלי צורך להיות 

Æבבית העסק עצמו על מנת לנהל את העסק

למערכת מגוון יישומים∫ קופה רושמת¨ ניהול מכירות¨ ניהול  

Æעובדים¨ ניהול מלאי ועוד

מערכת התשלום בקופה הינה ברמת אבטחה מהגבוהות 

ביותר בעולם¨ התשלום מבוצע ב PINpad בעל תקן

PCI V3¨ עם תמיכה בסטנדרט תשלום EMV ויכולת תשלום 
 Contactless ¨בכרטיסי אשראי עם פס מגנטי¨ כרטיס חכם

 ÆNFC ≠ו

מתאים למגוון של עסקים∫ קטנים וגדולים¨ בוטיקים¨ משרדים¨ 

ÆÆÆבתי קפה¨ חנויות סלולר¨ אופניים חשמליים ועוד
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מעוצב במיוחד לבעלי עסקים
 Æמהיום כספיט מביאה לכם פלוסים נוספים לניהול העסק

קופה רושמת מהמתקדמות בעולם¨ קומפקטית בעלת מראה מתקדם 
שישדרג את העסק שלך בעזרת מסך מגע גדול ßß∞±¨ תוכנה יחודית 

Æומדפסת אינטגרלית
למה להסתפק במועט אם אפשר לקבל הרבה במוצר שהוא

.”All in One”

כל סוגי התקשורת
מהיום תוכלו לחבר את הקופה בכל מקום ולעדכן בה פריטים¨ לקבל 

נתונים ולשדר עסקאות באמצעות מודם 3G שאנו נספק לכם או 
Æישירות דרך חיבור האינטרנט הקיים בעסק שלכם

מערכת הפעלה
אנדרואיד היא מערכת הפעלה המיועדת לסמארטפונים¨ טאבלטים¨ 

Æטלויזיות חכמות¨ שעונים חכמים המבוססת על ליבת לינוקס
מערכת הפעלה זו מעוצבת במיוחד לשימוש בטלפונים חכמים 

מבוססי מסך מגע ומחשבי לוח ©טאבלטים® ועכשיו גם בדור הבא של 
Æהקופות הרושמות המשווקות ע“י כספיט

אבטחה גבוהה ותמיכה בכל אפשרויות התשלום
הקופה החדשה מצויידת לראשונה במערכת תשלום מאובטחת 

Æבעל מסך צבעוני ¨PINPad
המערכת תומכת בכרטיסי אשראי עם פס מגנטי¨ כרטיס חכם עם 

Æכרטיסי קרבה ¨Contactless יפ ותשלום בßצ
    .PCI PED, EMV, PCI PTS 3.X ¨ למכשיר הסמכה

אפקטיביות גבוהה לעסק
הקופה החדשה מאפשרת ביצוע עסקאות ותשלום באמצעות 
מזומן¨ כ¢א ושיקים עם אפשרות להכנסת נתוני מספר שיקים 

באותה עסקה¨ ניהול מחלקותØפריטים ושמירת סכום קבוע 
 Z ו X פריט מק¢טים ותמיכה בקורא ברקוד¨ הפקת דוחותØלמחלקה

ודוחות מסכמים¨ איתור עסקאות ע¢פ מספר חשבונית או תאריך¨ 
ביטול עסקאות קודמות¨ הדפסת לוגו בית העסק¨ גיבוי עסקאות¨ 

Æדוחות וסיכומים ע¢ג זיכרון מקומי

יישומים עתידיים נוספים
שעון נוכחות ¨ חיבור משקל¨ שירות משיכת מזומנים¨ שירות שליחת 

הודעות SMS¨ שירות שליחת מיילים¨ גיבוי תוכנה מרוחק¨ עדכוני 
פריטים מרחוק¨ אתר אינטרנט לניהול הקופה ואפשרות ייצוא קבצי 

Æכקבצי אקסל Z

הדור הבא של הקופות הרושמות מציע מגוון רחב של אפשרויות עם ניסיון עשיר בתעשייה תוך התחייבות לחדשנות 
טכנולוגית ושיפור באבטחת התשלום בעמדת המכירה∫
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 BIT32  9ARM  מעבד

  PIN Pad ≠ קורא מגנטי דו כיווני

מערכת הפעלה ≠ אנדרואיד

 iPP350 PINpad PCI V3, ≠ מערכת תשלום

EMV, Contactless, NFC

מגוון חיבורים∫ USB¨ ≤≥≤¨ RS אינטרנט 

ÆETHERNET-ו

תקשורת∫ 3G¨ אינטרנט

  Æמידות המערכת∫ אורך∫ ¥≥ ס¢מ

  Æס¢מ ±∑Æ¥ ∫רוחב                       

Æמשקל∫ ≥ ק¢ג                       

 Æגובה∫ ∂± ס¢מ                       

Æ±∞¢ מערכת מבוססת מסך מגע

בעל אבטחה גבוהה

תומך בכל סוגי התשלום

יצירת מחלקות והגדרתן ע¢י המשתמש

הצגת לוגו בית העסק ע¢ג הפיתקית

הצגת לוגו בית העסק במערכת התשלום

תמיכה במגוון יישומים

אין צורך בקו טלפון בבית העסק

גיבוי דיגיטלי לדוחות הסיכום

תמיכה בקורא בר קוד

תמיכה במשקל 

סיכום חודשי שליחת דוחות מסכמים במייל

ניהול המלאי בעסק ≠ בקרוב

עדכון מרחוק של הפריטים¨ המחלקות והמחירים

אפליקציית משיכת מזומנים ATM ≠ בקרוב

תכונותמפרט טכני


