Lisälaitteet

Tuotteen tekniset tiedot
Ohjelmisto

Android™ 2.2

Käyttöjärjestelmä
Sovellus
ohjelmisto

Kassalaatikot

Valmiiksi asennettu Myynninhallinta (kassapääte)
sovellus
Web-selain

Metalliset (alumiini) kassalaatikot

Sähköposti
Lisäsovellukset

Keskikokoinen: 400 x 398 x 113 mm
Suuri: 460 x 460 x 126 mm

Asiakashallinta
Varausten hallinta
Kauko-ohjaus sähköpostilla
ARM Cortex-A9 Dual Core 533MHz
512MB

Keskusyksikkö
RAM
Muisti
Flash ROM
Näyttö

Päänäyttö

2GB
Tyyppi

10,4 tuuman LCD-kosketusvärinäyttö
800 x 600 (SVGA)

Toiminto

Moottoroitu kallistus

Roiskeveden kestävä IPX2 (Täyttää standardin IEC60529 vaatimukset)
Yksivärinen LCD-näyttö 32 x 160 pistettä (20 kirjainta x 2 riviä)
Asiakasnäyttö Tyyppi
Säädettävä
Toiminto
Näppäimistö Ohjelmistonäppäimistö
Kosketusnäyttö päänäytöllä
Kirjoitin

Liitännät

Tulostustapa

1-asemainen lämpökirjoitin

Kuittinauhan leveys

80mm x 80φ / 58mm x 80φ

Nauhanvaihto
Kassalaatikkoliitännät

Drop-in -nauhanvaihto
Kahdelle(2) laatikolle

Magneettikortinlukijan liitäntä

On

Ethernet verkkokortti

RJ45 x 1 (10/100 Base-T/Tx)

USB2.0 Host Port -liitäntä

USB tyyppi A x 1

RS-232C-liitännät

D-sub 9-pin x 3

Muistikorttipaikka
Muistin varmennus

SD-muistikortti (SDHC) x 1

Virta
Mitat, noin

AC 120-240V

Paino, noin

5Kg

Magneettikortinlukija
Asiakaskorttien ja muiden magneettikorttien lukuun

VA-A46MCR

Nikkelimetallihybridi akku (ladattava)
395(L) x 237(S) x 229 (K) mm

V-R100 päätteen osat
Edestä katsottuna

Takaa katsottuna

Sivusta katsottuna

Liitännät

Näytön ON/Off
-kytkin

SD-muistikorttipaikka

229mm

LCD-näytön
kallistuksen säätökytkin

395mm

Virtakytkin

237mm

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

http://www.casio-europe.com/euro/ecr/

Jälleenmyyjä:

INIT-kytkin
USB-liitäntä

Ethernet
COM2
-liitäntä
Kassalaatikko 2
COM1
Kassalaatikko 1 COM3
Sarjaportit (RS-232C)

Huom:
Muut yhtiö- ja tuotenimet ovat yleensä vastaavien yhtiöiden rekisteröityjä tuotemerkkejä tai
tuotemerkkejä.
Android on Google Inc.:in tuotemerkki.
Yllä olevan taulukon tekniset tiedot ovat helmikuun 2012 tilanteen mukaiset ja ne voivat siis
muuttua.

Maahantuonti Myynti Huolto Tarvikkeet

Jari Ahola Oy
Palkkatilankatu 1–3, 00240 Helsinki
puh. 020 7890 750
fax 020 7890 759
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CASIO RATKAISU

V-R100
Hinta on erittäin taloudellinen !!!

Kompakti ! Tyylikäs ! Kestävä ! Ympäristöystävällinen !

1

2

V-R100 pääte on uuden sukupolven kassapääte.
Casio V-R100 pääte on kompakti ja tyylikäs, mutta silti kestävä.
Päätteeseen valmiiksi asennetun ECR-sovelluksen
ansiosta liiketoiminnan hallinta on yhä tehokkaampaa.

Integroitu asiakasnäyttö.

3

Täydellinen kassapääte,
johon on integroitu kaikki
tarpeelliset toiminnot
liiketoimintaa varten.

Integroitu lämpökirjoitin, joka pystyy käyttämään sekä 58 mm:n että 80 mm:n lämpökuittinauhaa.

4

5

Pienen kokonsa ansiosta
laite sopii myös ahtaisiin
myyntitiloihin.
Kompaktin V-R100 päätteen mitat ovat leveys

V-R100 päätteessä on laadukas 10.4 tuuman

ainoastaan 395 mm, syvyys 237 mm ja korkeus

LCD-kosketusnäyttö, asiakasnäyttö ja lämpökirjoitin,

229 mm. Näin ollen laiteen pieni koko säästää

joka pystyy käyttämään sekä 58 mm, että 80 mm

tiskitilaa myytäville tuotteille.

lämpökuittinauhaa.

Lisävarusteena saatava kassalaatikko voidaan

Sen käyttöönotto on helppoa,

asentaa erilleen itse kassakoneesta,

sillä mitään vaikeita

mikä edesauttaa laitteiston sopimista

asetuksia/määrityksiä

tilaan kuin tilaan.

ei tarvita.
KUVA 1

KUVA 3
KUVA 2

Lisävarusteena saatava kassalaatikko voidaan
asentaa erilleen itse päätteestä, mikä edesauttaa
laitteiston sopimista tilaan kuin tilaan.

Helppokäyttöinen ja tyylikäs kosketusnäyttö sekä
moottorikäyttöinen näytön
kallistuksensäätömekanismi.

Kosketusnäyttö täyttää IPX2roiskevesikestävyysvaatimukset. Sitä voidaan käyttää
jopa märin käsin.

V-R100 päätteen skaalautuvuus on omaa luokkaansa.
Se mahdollistaa järjestelmän kehittämisen helposti tulevaisuudessa.
V-R100 päätteeseen voi liittää erilaisia lisälaitteita.
Laitteessa on verkkokortti (LAN), USB-liitäntä (1 kpl) ja RS-232Cliitäntä (3 kpl).
SD-muistikorttipaikka mahdollistaa esim.
myyntitietojen tallennuksen.

INIT-kytkin
USB-liitäntä

SDmuistikorttipaikka

Asiakashallinta paremman palvelun takaamiseksi

Tyylikäs
muotoilu
Kassapäätteen muotoilu on tärkeä osa, sillä konetta
käytetään liikkeessä monien asiakkaiden nähden.
V-R100 kassapäätteessä on moottorikäyttöinen
näytön kallistuksensäätömekanismi.
Oli LCD-näyttö vaaka- tai pystysuorassa,
V-R100 päätteen huoliteltu muotoilu
pysyy samana.

Liiketo
Liiketoimintaan
tarkoitetun
tarkoit
kassapäätteen
k
täytyy olla kestävä
Malli V-R100 on kompakti ja tyylikäs

Tämän sovelluksen avulla voit kätevästi seurata
asiakkaiden ostotiheyttä sekä ostojen määrää ja
rakentaa asiakastietokannan.
Näiden tietojen avulla voit antaa alennuksia ja
kohdistaa markkinointitoimenpiteitä tietyille
asiakkaille.

Varausten ja myynnin hallinta

mutta myös kestävä.

KUVA 4

Ympäristöystävällinen
pääte, jonka
energiankulutus
on alhainen

V-R100 on kompakti ja tyylikäs,
mutta myös kestävä.
Se täyttää IPX2roiskevesikestävyysvaatimukset *,
mikä on tärkeää, jos päätettä käytetään

V-R100 käyttää toimintoihinsa 20W virtaa

ravintoloissa.

(4W valmiustilassa), mikä on paljon vähemmän kuin

* Vaikka vettä tippuisi maksimi 15 asteen kulmassa suoraan
laitteen päälle, sillä ei olisi mitään vahingollista vaikutusta.

normaalin tietokonetta käyttävän kassapäätteen
energiankulutus.
Mitä enemmän käytät V-R100 päätettä, sitä
enemmän säästät energiaa.

Tähän kassajärjestelmään voit tallentaa ja siinä hallita esimerkiksi ravintolan
pöytävarauksia ja konditorian syntymäpäiväkakkutilauksia. Jos yhdistät
asiakashallinta- ja myyntihallintasovellukset, tiedot keskittyvät.

KUVA 5

Voit tarkistaa myymäläsi myynnit milloin ja missä tahansa
V-R100 vastaanottaa sähköpostiviestisi ja lähettää sitten sinulle automaattisesti viimeisimmät
myyntiraportit tai varaustiedot sähköpostiisi.

