
tlačiarne k virtuálnej pokladnici

virtuálna pokladnica

príslušenstvo

uvedenie pokladnice do prevádzky

servis - záručný aj pozáručný

zaškolenie obsluhy

poradenstvo

obchod@kodas-systems.sk             0911 660 534                0910 114 000
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eKasa - pokladnice € bez DPH € s DPH

Pokladnica Euro-50TE Cash do 10 PLU 230 276

Pokladnica Euro-50 Mini do 2000 PLU 311 373

Moderný a ergonomický dizajn pokladnice Euro-50 vám zaručí rýchle účtovanie UPGRADE 160 192

a dokonalé zladenie s Vašou prevádzkou. Pokladnica je prenosná a špeciálne navrhnutá pre pohodlné držanie.

Charakteristika:

Kvalitná silikónová klávesnica s veľkými klávesmi

Dvojriadkový displej pre účtujúceho

Zákaznícky displej s veľkými číslicami

Jednoducho vymenitelná batéria

Programovanie pokladnice je veľmi jednoduché pomocou zrozumiteľného a prehľadného MENU

Moderný drop-in systém vyznačujúci sa jednoduchosťou a rýchlosťou výmeny papierovej pásky

Pokladnica Euro-50  je stvorená pre používanie v náročnejších prevádzkových podmienkach

Pokladnica Euro-150TE Flexy do 2000 PLU 346 415

Pokladnica Euro-150TE Flexy s batériou do 2000 PLU 359 431

Moderný a ergonomický dizajn pokladnice Euro-150 Flexy vám zaručí UPGRADE 160 192

rýchle účtovanie a dokonalé zladenie s Vašou prevádzkou.

Charakteristika:

Dobre čitateľný podsvietený displej 

Slot pre pamäťovú kartu

Široké možnosti pripojenia externých zariadení

Jednoduché a intuitívne menu

Programovateľná a odolná klávesnica

USB pre jednoduchšiu komunikáciu s PC

FiskalPRO VX 520 349 419

Tlačidlová registračná pokladnica s platobným terminálom

a množstvom užitočných funkcií. 
Charakteristika:

Rýchle účtovanie pomocou kódov tovarov

Čítanie čiarových kódov

Akceptácia elektronických straveniek

Automatický prenos čiastky pri platbe kartou do platobného terminálu

Kombinované platby (hotovosť/platobná karta/ poukážka)

FiskalPRO A8 449 539

Android dotyková registračná pokladnica s platobným terminálom, integrovanou čítačkou čiarových, 

QR kódov a množstvom užitočných funkcií.

Charakteristika:

Registračná pokladnica SIM KARTA

Termo tlačiareň Android aplikácia

Platobný terminál Dátové úložisko

Integrovaný skener

Veľká bateria

Dotykové ovládanie
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Pokladnica Modulino Printer 248 298

Prenosná ON-LINE registračná pokladnica, s batériou, s termo tlačou, šírka papierovej pásky 

Charakteristika:

šírka papierovej pásky 57 mm

Pokladničný softvér PPM (PegasPosMobile)

Pokladničný softvér PPM v cene 99 € bez DPH je zahrnutý v cene

Šírka papierového kotúčika 57 mm ± 1 mm

Displej zákazníka 2-riadkový, s osobitným stavovým riadkom

Displej obsluhy 2-riadkový, s osobitným stavovým riadkom

Tlač v režime prevádzky z batérie 	20 000 riadkov

Spôsob tlače priama termotlač

FiskalPRO Orange 549 659

Android 10,1“ dotyková pokladničná zostava s platobným terminálom a 

množstvom užitočných funkcií.

Charakteristika:

Kovový stojan Zákaznický displej

Android aplikácia Pripojitelné periferie

Dátové úložisko Dotykové ovládanie

Registračná pokladnica

Termo tlačiareň

Platobný terminál

Virtuálna registračná pokladnica (VRP)   -   b e z p l a t n á

Je cez internet prístupná na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky.

Charakteristika:

Neobmedzený počet pokl. dokladov mesačne Čo je potrebné:

Len jedna VRP na jednom predajnom mieste Počítač / notebook / tablet / smartfón s prehliadačom-aplik.

Nerobia sa denné uzávierky a servisné prehliadky Internetové pripojenie z predajného miesta

Nevedie sa kniha pokladnice Tlačiareň pripojená k počítaču / notebooku / tabletu / smartfónu

Tlačiareň BIXOLON mobilná SPP-R200III iBK 224 269

Mobilná tlačiareň, kompaktná, odolná, s podporou komunikácie s iPhone, iPad, Android. 

Rýchlosť tlače až do 100 mm/sec. Podpora tlače fontov, grafiky a čiar. kódov. Prevádzkovateľná aj pri záporných teplotách.

Priamo integrovaná v aplikácii VRP, nie je potrebné kupovať licencie na externé tlačové ovládače iných výrobcov.

Charakteristika:

Šírka papiera 58mm

Spôsob tlače priama tlač

Doba nabíjania batérie do 2,5 hod.

Odolnosť voči voľnému pádu z výšky 1,5 m

Tlačiareň EPSON TM-T20II 125 150

Vďaka kombinácii rýchlej tlače, vysokej spoľahlivosti a úspornej prevádzky je táto tlačiareň spĺňajúca podmienky

programu Energy Star nepostrádateľnou pre malé a špecializované predajne, pohostinské priestory a obchody s potravinami.

Ekonomická prevádzka

Funkcia automatického skrátenia papiera

Spoľahlivá

Životnosť tlačového mechanizmu 15 miliónov riadkov

Vysoká rýchlosť tlače

Rýchlosť tlače 200 mm / s

Flexibilné možnosti pripojenia

Dva modely: 1) USB + sériové rozhranie, 2) USB + ethernetové rozhranie
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ON-LINE tlačiarne k informačnému systému KIS
Tlačiareň BIXOLON SRP 350 II 349 419

Účtenková tlačiareň BIXOLON SRP-350II, tlač na termo pásku , s ON-LINE RP modulom s chráneným dátovým úložiskom 

s kapacitou 8 GB, bez zákazníckeho displeja, farba čierna alebo biela.

Charakteristika:

Šírka papiera 80mm

Rozhranie RS-232C

Spoľahlivá

Životnosť tlačového mechanizmu 70 miliónov riadkov

Vysoká rýchlosť tlače

Rýchlosť tlače 200 mm / s

Tlačiareň Pegassino Printer G.5870 218 262

Termo tlačiareň Pegassino Printer G.5870 je tlačiareň s s rýchlou termotlačou, s integrovaným chráneným dátovým úložisko, 

ktorého kapacita je 8 GB. 

Má veľmi jednoduché zakladanie pásky, umožňuje tlač čiarových kódov a má port na ovládanie peňažnej zásuvky. 

Charakteristika:

Šírka papiera 57mm

Rozhranie RS-232C

Spoľahlivá

Životnosť tlačového mechanizmu 50 km

Rýchlosť tlače

Rýchlosť tlače 70 mm / s

DOPLNKY  pokladníc cena € s DPH €

Tester Euro bankoviek (overuje ich rozmer, pásik, infra, magnetizmus) 97,00 116

Peňažná zásuvka, 8 mincí / 4 bankovky / zámok / 12V / 360x405x105mm 47,00 56

Peňažná zásuvka, 8 mincí / 8 bankoviek / zámok / 12V / 410x415x110mm 52,00 62

Náhradný mincovník do peňažnej zásuvky (8 mincí) 32,00 38

Snímač čiarového kódu od: 88,00 106

Kotúčik do Euro-50, Modulino Compact 0,42 1

Kotúčik do Euro-150, Euro-80, Modulino Printer 0,50 1

Kotúčik do BIXOLON mobilná tlačiareň 0,33 0

Kotúčik do EPSON TM-T20II, Bixolon 350 0,97 1

Router na SIM kartu od: 68,00 82

Router Wifi od: 18,00 22

CENY služieb - výber pre fiskálne pokladnice cena € s DPH €

Servisné práce pokladníc  (1hod) 30,00 36

servis pokladníc

Programovanie pokladnice  (1hod) 30,00 36

naprogramovanie PLU, zľavy, klávesy, systémové príznaky

Uvedenie eKasy do prevádzky 15,00 18

naprogramovanie hlavičky, nastavenie pokladnice, pripojenie na eKasu

Zaškolenie obsluhy na prevádzku 25,00 30

zaškolenie obsluhy na predaj

Nastavenie Virtuálnej registračnej pokladnice 50,00 60

Zaregistrovanie na daňovom úrade, zaškolenie a nastavenie tlačiarne

Konfigurácia Routera 15,00 18

Výjazd k zákazníkovi (žilina) 15,00 18

Výjazd mimo mesta Žilina každý začatý kilometer + 0,30 0

* ceny uvedené pri produktoch sú už po 10 % zľave z odporúčaných koncových cien

Cena celková = pokladnica +  uvedenie do prevádzky +  zaškolenie +  papierové pásky

KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina, IČO: 46772103  DIČ:2023578744  IČDPH:SK2023578744, www.kodas-systems.sk
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