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Posnet NEO XL EJ … idzie nowe

Po fiskalizacji edycja wszystkich baz danych i konfiguracji kasy przez aplikację

Baza towarowa 
wersja Standard 30 000 PLU, wersja Plus 60 000 PLU

Port Ethernet
Komunikacja z PC (aplikacją magazynową i sprzedaży)
Odczyt kopii elektronicznej (IND)
Monitor transakcji (wideomonitoring)

4 porty RS232 - w pełni konfigurowalne i z zasilaniem
COM1 – COM2: 5V, 500mA
COM3 – COM4: 5V, 900mA

Konfigurowalne sterownie szufladą od 6V do 24V

Bufor pozycji paragonowych – 20 000 rekordów



  

Posnet NEO XL EJ … konkurencja 

Posnet NEO XL EJ Elzab Delta Max E Novitus PS 4000 E

Posnet NEO XL EJ Elzab DELTA Max E Novitus PS 4000 E

Cena detaliczna 2 399,00 – Standard
2 599,00 – Plus

2 740,00
2 940,00
3 240,00

2 990,00

Kopia elektroniczna 2GB karta SD 2GB karta SD 2GB karta SD

Baza towarowa
30 000 (standard)

60 000 (plus)

20 479
40 959
61 439

60 000

Nazwa towaru 40 znaków 18 znaków 40 / 18 znaków

Bufor pozycji 
paragonowych 20 000

15 104
32 000
48 896

10 000

Opakowania 64 64 64

Kasjerzy 35 30 50

Klawisze skrótu 75 (3 x 25) 50 129 (4 x 30 + 9)

Grupy towarowe 99 99 64

Formy płatności 35 8 Tak

Rabaty/narzuty Tak / 50 Tak Tak

Rabaty czasowe Tak / 8 Tak Tak

Kody ważone Tak Tak Tak



  

Posnet NEO XL EJ Elzab Delta Max E Novitus PS 4000 E

Posnet NEO XL EJ Elzab DELTA Max E Novitus PS 4000 E

Ethernet
Tak / 1 port

Kilka usług na portach 
TCP

Tak / 1 port Tak / 1 port

Porty RS232 4 porty 6 portów 3 porty

Port PS2 Tak – przez multiplekser 1 port 1 port

Port szuflady Tak / 6V, 12V, 18V, 24V Tak / 12V – 24V Tak / 24V

Klawiatura Switch'owa
66 klawiszy

Switch'owa
80 klawiszy (50 z folią)

Switch'owa
68 klawiszy

Mechanizm drukujący Termiczny 57mm
20 linii / sekundę

Termiczny 57mm
19 linii / sekundę

Termiczny 57mm
19 linii / sekundę

Długość rolki papieru 100m 30m / 80m 30m

Wyświetlacz operatora
Graficzny 4x24
alfanumeryczny

podświetlany

LCD 4x24
alfanumeryczny, 

podświetlany

LCD 4x20
alfanumeryczny, 

podświetlany

Wyświetlacz klienta
LCD 2x16

alfanumeryczny
podświetlany

LED 9
Graficzny

64x192 piksele

LCD 2x16
Alfanumeryczny

podświetlany

Wymiary
(szer. x dł. x wys.) 314x368x148mm 385x407x137mm 330x326x159mm

Posnet NEO XL EJ … konkurencja 



  

Kasa działa niepodłączona do programu magazynowego i sprzedaży, 

Dane sprzedaży przechowywane są tylko w statystykach urządzenia,

Należy kontrolować sprzedaż roczną dla grup alkoholi (piwo, wino, 

wódka) ze względu na koncesję

Magazyn towarów i opakowań prowadzony jest wyłącznie na kasie

Sklep z kasą Posnet NEO XL EJ

Punkt bez programu sprzedaży



  

Kasa działa w systemie, podłączona on-line do programu magazynowego, 

Dane sprzedażowe są importowane do programu, który rozlicza sprzedaż i 

prowadzi magazyn,

Jako źródło danych sprzedaży w kasie wykorzystywane jest:

Bufora pozycji paragonowych (szczegółowe informacje o paragonach)

Statystyki sprzedaży (ilość i wartość sprzedaży)

Sklep z kasą Posnet NEO XL EJ

Punkt z programem sprzedaży
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Jestem on-line … komunikacja z komputerem



  

Port Ethernet dostępny w standardzie

Kilka usług na różnych portach TCP

Jestem on-line … komunikacja z komputerem

Posnet NEOXL EJ = Ethernet (karta sieciowa 100Mb)

Programowanie wszystkich baz i konfiguracja kasy – również po fiskalizacji

Komunikacja On-line z aplikacją bez przerywania pracy kasjera 

Obsługa DHCP

Wszystkie klasy adresowe oraz definiowane porty TCP

Wymiana danych z programem magazynowym i sprzedaży

Archiwizacja danych z kopii elektronicznej

Monitor transakcji



  

Logowanie zdalne

Dodatkowe zabezpieczenie wymiany danych z 

programem sprzedażowym (hasło do 16 znaków)

Wydruk zmian PLU

Oszczędność czasu i papieru, bo zmiany bazy PLU wykonane 

przez program sprzedażowy zapisywanie są na karcie SD

Jestem on-line … komunikacja z komputerem

Wymiana danych z komputerem

Kompatybilna w dół, obsługa w programie zgodna 
z poprzednią wersją

Baza towarowa: 30 000 / 60 000

Programowanie 6 800 PLU / minutę



  

Posnet NEO XL EJ – 20 000 rekordów

Posnet NEO EJ – 5 000 rekordów

Posnet Combo – 10 000 rekordów

Jestem on-line … komunikacja z komputerem

   Bufor pozycji dostępny przez Ethernet 

Zapisuje i przechowuje szczegółowe dane sprzedaży

Zapisuje informacje z inwentaryzacji prowadzonej na kasie

Pobranie danych z bufora umożliwia w programie:

Szybkie wystawienie faktury VAT do paragonu

Sporządzenie spisu z natury

Bufor pozycji paragonowych



  

Sygnalizacja stanu

Program sprzedażowy otrzymuje informację o 

stopniu zapełnienia bufora

Funkcje bufora pozycji paragonowych

Jestem on-line … komunikacja z komputerem

Blokowanie sprzedaży

Jeżeli bufor się przepełni kasa wstrzyma sprzedaż do 

czasu odebrania danych przez program sprzedażowy

Informowanie kasjera

Dodatkowa kontrola bufora pozycji przez kasjera, aby nie utracić zapisanych 

danych - Komunikat na wyświetlaczu operatora, między paragonami.
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Sprzedaż … szybko, łatwo, bezstresowo



  

Sprzedaż … szybko, łatwo, bezstresowo

Proste i pewne rozpoczęcie pracy przez kasjera, gwarantujące 

kontrolę nad stanem przejmowanej szuflady na początku zmiany.

Kasa wymusza deklarację poszczególnych form płatności tj. 

gotówka, waluta itp. z jakimi kasjera zaczyna zmianę. Szuflada 

otwierana jest automatycznie przy deklarowaniu stanu.

Deklaracja stanu

Tryb „Widoczne nazwy II”

Ułatwia realizację sprzedaży przez kasjera, który pracował na 

rozwiązaniach konkurencji.

Podczas sprzedaży można wielokrotnie edytować parametry 

towaru tj: numer PLU, cena, ilość i rabat.



  

Minimalizuje pomyłki kasjera, ułatwia i przyspiesza obsługę 

oraz pozwala na weryfikację wpłaty realizowanej przez klienta.

Wymuszenie aby kasjer zawsze podał kwotę podaną przez 

klienta, a kasa sama obliczy resztę. 

Informacje o wpłacie klienta i reszcie wraz z formą płatności 

drukowane są na paragonie

Płatność gotówką

Sprzedaż … szybko, łatwo, bezstresowo

Maksymalna cena dla towarów w grupie

Zabezpieczenie przed sprzedażą w zbyt wysokiej cenie. Kasjer wprowadza cenę w groszach

Definiujemy w grupie towarowej maksymalna cenę dla wszystkich towarów w grupie.



  

Sprzedaż … szybko, łatwo, bezstresowo

Ograniczenie pomyłek kasjera np.: klawisz skrótu do 

pieczywa z podawaną ilością z ręki

Sprzedaż tylko pełnych sztuk towaru, Kasa dopuszcza 

tylko ilości całkowite.

Format ilości „0”

Limit wartości paragonu np.: do 200 złotych

Bezpieczne szkolenie nowego kasjera w rejestracji 

sprzedaży i obsłudze klienta.

Zakończenie paragonu tylko do danej wartości 

Autoryzacja  większej wartości przez kierownika



  

Sprzedaż … szybko, łatwo, bezstresowo

Sprawdzanie ceny towaru

Przyspieszenie i ułatwienie obsługi klienta oraz pracy kasjera.

Klawisz skrótu do funkcji sprawdzenia ceny towarów, również 

ważonych bez nabijania go na paragon

Storno pozycji i anulacja paragonu

Zabezpieczenie przed nadużyciami i kontrola nad 

newralgicznymi operacjami na kasie.

Uprawnienie czy kasjer może stornować ostatnią i 

dowolną pozycję oraz anulować paragon. 

Autoryzacja przy braku uprawnień



  

Usprawnienie pracy kasjera np.: dodatkowy rabat 

przy uszkodzeniu towaru

Klawisz skrótu z możliwością autoryzacji przy 

braku uprawnień

Sprzedaż … szybko, łatwo, bezstresowo

Rabat z bazy

Rabat z ręki

Usprawnienie pracy kasjera np.: dodatkowy 

rabat dla niezadowolonego klienta

Autoryzacja  rabatu przy braku uprawnień oraz 

kontrola jego wartości. 

Definiowanie klawisza skrótu z dokładnością do 

rodzaju (kwotowy, procentowy)



  

Zabezpieczenie dla towarów niskomarżowych oraz 

towarów, których nie można rabatować.

Kasa automatycznie blokuje nadawanie rabatów dla 

wybranych towarów w bazie PLU.

Sprzedaż … szybko, łatwo, bezstresowo

Blokada rabatu do PLU

Rabaty/ narzuty automatyczne

Pewność, że klient na pewno otrzyma należny rabat. Kontrola i planowanie rabatowania sprzedaży

Przypisanie rabatu do grupy towarowej i/lub PLU

Rabaty standardowe, Promocje (np.: kup 3 zapłać za 2), 

rabaty Progresywne od całego paragonu przy określonej wartości. 

Rabaty czasowe, które uruchamiane i kończone są automatycznie w zadanych ramach czasowych



  

Sprzedaż … szybko, łatwo, bezstresowo

Weryfikacja utargu

Łatwy i bezpieczny sposób na zakończenie zmiany kasjera 

i rozliczenia utargu, wykonania raportu dobowego i 

wylogowania kasjera.

Przed wydrukowanie raportu zmianowego kasjer podaje 

wartości dla każdej z deklarowanych form płatności. 

Ponadto na wydruku będzie również uwidoczniona wartość 

manka bądź superaty dla danej formy.
Gotówka na raporcie

Kasjer po wydrukowaniu raportu otrzymuje informacje czy dobrze rozliczył swoja zmianę.

Informacja na raportach kasjera o stanie gotówki oraz manku i superacie dla każdej formy płatności.

Zmiana wyloguj 

Pewność, że kasjer zostanie wylogowany po zakończeniu zmiany



  

Sprzedaż … szybko, łatwo, bezstresowo

Otwieranie szuflady poza paragonem

Zabezpieczenie przed nie kontrolowanym otwarciem 

szuflady poza paragonem.

Raport kasjera wykazuje ilość otwarć szuflady poza 

paragonem

Poziom uprawnień

Dostęp tylko do określonych klawiszy skrótu z powiązanymi funkcjami.

Definiując dostęp do klawiszy możemy udostępnić szybki wybór przypisanych funkcji czy 

raportów kasjerom np.: raport dobowy, zestaw raportów, sprzedaż szybka itp.



  

Szybkie wylogowanie kasjera 

Wylogowanie kasjera jednym klawiszem, przy 

zmianowej obsłudze klienta na stanowisku mięsnym.

Klawisz skrótu do szybkiego wylogowania.

Opisy wypłat

Przejrzystość i kontrola celowości wypłat realizowanych przez kasjera.

Możliwość wybrania opisu wypłaty z bazy oraz jego edycji, dodatkowo 

odbierający może się podpisać potwierdzając odbiór gotówki.

Klawisz skrótu do opisu wypłat

Sprzedaż … szybko, łatwo, bezstresowo
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Skaner kodów kreskowych



  

Obsługa skanera klawiaturowego

Wymieniając kasy konkurencji możemy wykorzystać posiadane 

przez klienta skanery klawiaturowe podłączając go przez multiplekser

Sprzedaż z kolektora Dolpfin 6000

Przyspieszenie obsługi klienta w godzinach szczytu 

np.: święta itp.

Dodatkowo kolektor można wykorzystać w pracy 

sklepu (sprawdzanie stanów magazynowych i cen na 

półkach) oraz inwentaryzacji 

Aplikacja (SKK) na kolektorze danych magazynuje 

zeskanowane towary po włożeniu w dok komunikacyjny 

przesyła je do kasy gdzie kasjer kończy paragon.

Skaner kodów kreskowych



  

Skaner kodów kreskowych to:

Przyspieszenie obsługi klienta

Ułatwienie pracy kasjera

Minimalizacja błędów obsługi

Logowanie operatorów i autoryzacja operacji

Rejestracja sprzedaży towarów z kodem oraz

towarów z kodem ważonym

Wczytywanie kart rabatowych i lojalnościowych

Skaner kodów kreskowych



  

Waga … ważenie, doważanie

?



  

Kody ważone
Szybka rejestracja sprzedaży towarów 

ważonych z kodem kreskowym 

Możliwość zaprogramowania 9 formatów 

kodów ważonych, według których odczytywany 

będzie kod z wagi etykietującej

Waga … ważenie, doważanie

Towary ważone – automatyczny odczyt masy

Przyspieszenie obsługi i minimalizacja pomyłek kasjerskich.

Grupę towarową zaznaczamy jako ważoną

Automatyczny odczyt masy z podłączonej wagi po wybraniu towaru przypisanego do tej grupy

Przyciśnięcie klawisza „X” spowoduje wyświetlenie listy wyboru aktywnych wag (wskazujące wartość)



  

Zmiana ilości z wagi

Blokada klawisza „Ilość” na kasie daje pewność, że masa 

towarów ważonych będzie odczytywana tylko z wagi

Uprawnienie uniemożliwiające podania masy towaru 

ważonego z klawiatury kasy.

Waga … ważenie, doważanie

Wybrane towary na wagę
Szybka sprzedaż tylko wybranych towarów na wagę.

Klawisz skrótu umożliwiający przyporządkowanie wybranych towarów 

do sprzedaży na wagę z automatycznym odczytem masy z wagi



  

Wybór konkretnej wagi

Łatwa i szybka obsługa kliku wag podłączonych do kasy.

Klawisz skrótu, który odwołuje się do konkretnej wagi 

np.: warzywa lub

Wybranie wagi z listy po przyciśnięciu klawisza „X” 

(kasa wyświetli wagi, które wskazują jakoś wartość)

Waga … ważenie, doważanie

Waga kalkulacyjna

Swoboda w obsłudze klienta, kasjer może na bieżąco doważyć towar podczas sprzedaży.

Klawisz skrótu do funkcji, która umożliwia doważanie towaru i podgląd wskazań wagi na 

wyświetlaczu operatora.
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??? … Multiplekser



  

Karty rabatowe i lojalnościowe

?



  

Usprawnienie i kontrola systemu rabatowo-lojalnościowego.

Bez autoryzacji kasa udziela rabatu zaprogramowanego na 

karcie rabatowej.

Z autoryzacją operacji przez zewnętrzny system i udzielenie 

rabatu według danych systemu.

Karty rabatowe i lojalnościowe

Niskie koszty uruchomienia i prowadzenia systemu rabatowego.

Możliwość zaprogramowania własnego formaty kart w kasie

Akceptowane są karty z kodem kreskowym

Kartę odczytujemy w dowolnym momencie po rozpoczęciu paragonu

Sczytywanie kart skanerem lub wprowadzenie numeru z klawiatury

Obsługa kart rabatowych, lojalnościowych
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Drukarka paragonowa



  

Drukarka dla kuchni, magazynu, zaplecza

Maksymalnie 3 drukarki paragonowe

Drukarka jest przypisywana do danej grupy towarowej

Informacja dla kuchni, magazynu czy zaplecza

Kasę możemy wykorzystać w małej gastronomi oraz w 

punktach gdzie następuje wydanie towaru przez magazyn

Drukarka paragonowa

Opisy towarów

Operator może wybrać dodatkowy opis towaru 

precyzujący np.: sposób przygotowanie, wydania, 

uzupełnienia informacji w magazynie przy odbiorze.

Klawisz skrótu ułatwiający dostęp do funkcji
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Wideomonitoring … wiedzę i wiem



  

Monitor transakcji – bezpiecznie i uniwersalnie

NEO XL EJ – funkcja dostępna przez Ethernet

Wideomonitoring … widzę i wiem

Integracja z dowolnym system wideomonitoringu.

Możliwość przedefiniowania informacji wysyłanych przez 

kasę do systemu monitorującego 

Eliminowanie przypadków nadużyć.

Podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pracy kasjerów. 

Weryfikacja spornych sytuacji podczas obsługi klienta.

Weryfikacja operacji realizowanych przez kasjera w 

odniesieniu do obrazu z kamer 

Wyszukiwanie konkretnych operacji wykonanych przez 

danego kasjera.



  

POSNET NEO XL EJ … co i jak?



  

POSNET NEO XL EJ … co i jak?

Konfiguracja sprzętu – Urządzenia zewnętrzne

Pełna lista wszystkich urządzeń zewnętrznych: Skanery, 

Wagi, Weryfikatory cen, Drukarki paragonowe, Terminal, 

Multiplekser, Szuflada

Nowy sposób konfigurowania poprzez przyporządkowanie 

portu do usługi

Dodawanie i kasowanie urządzeń w jednym menu

„Nieaktywny” opcja interfejsu urządzenia pozwalająca je 

zdezaktywować z zachowaniem ustawień portu.

Dla serwisu

Hasło serwisowe – ochrona dostępu do menu serwisowego

Profile zasilania – możliwość zdefiniowania pracy kasy z zasilacza 

przy rozładowanym akumulatorze



  

Posnet NEO XL EJ … podsumowanie

Posnet NEO XL EJ Plus

Cena detaliczna: 2 599,00 netto

Posnet NEO XL EJ Standard

Cena detaliczna: 2 399,00 netto



  

Posnet NEO XL EJ … podsumowanie

Wysoka jakość wykonania i efektywność pracy

Atrakcyjna CENA

Baza towarowa do 60 000 PLU 
(programowanie 6 800 PLU / minutę)

ETHERNET w standardzie (100 Mb)
Komunikacja z PC, monitor transakcji i odczyt IND 
przez jedno złącze Ethernet (różne porty TCP)

Po fiskalizacji edycja wszystkich baz danych       
i konfiguracji kasy z poziomu PC (aplikacji)

Komunikacja On-line z systemem sprzedaży
bez przerywania pracy kasjera oraz 
kompatybilna z protokołem kasowym Posnet

4 porty RS232 - w pełni konfigurowalne i z zasilaniem

Sterowanie szufladą 6V, 12V, 18V lub 24V 
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