PAREMPI TULOS – PAREMPI MIELI!
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Lisää nopeutta, tehoa ja toimintavarmuutta.
Järjestelmä, jota virukset eivät nujerra.
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MAKSUPÄÄTELIITTYMÄ MANISON MAKSUPÄÄTTEISIIN:
• virheet minimoituvat/poistuvat
• myynti nopeutuu
OMINAISUUKSIA:
• vakaa ja suljettu käyttöjärjestelmä (ei viruksia)
• näytön suunnittelu helposti suoraan kassapäätteestä tai PC:ltä
• täydellinen pöytämyyntikäsittely
• jaettavat kirjoittimet
• kelluvat myyjät / tarjoilijat
• huonelaskutus
• valikossa max 20 tuotetta/valikko
(QT-6600 max. 30 tuotetta)
• idc rivikohtainen tietojen tallennus
• elektroninen kontrollinauha
• 9 eri hintatasoa tuotteille
• pakettituotteet (set menu)
• ean-tuotteet (viivakoodilukija lisälaite)
• monipuolinen makrojen ohjelmointi
• tehtävien kautta toimintojen ajastus
• työajanseuranta
• asiakasrekisteri
• tietojen tallennus CF-kortille
• varmuuskopiointi
• kontrollinauhat
• raportit

QT 6046
magneettikortinlukija

Dallas
myyjä-avain

SOVELLUKSIA:
Back to Basic’s
• yhtä näppäintä painamalla teet tuotteelle
nimen, hinnan ja näppäimen näppäinpöytään¢ ohjelmointi ei voi olla helpompaa!
• ravintolat • baarit • kahvilat • pizzeriat
• pikaruokalat • parturi-kampaamot
• vaate- ja kenkäkaupat • kello- ja kultakaupat
jne.
Kioskit/kaupat
• viivakoodihallinta ja tilimyynti
• tiliasiakkaalle nimi ja osoite
• voit luoda viivakoodituotteen kesken myynnin
• varastonvalvonta
• monipuolinen raportointi
• tuotekohtainen myynti
• top 50 myynti (kpl tai Eur)
• varastoarvoraportti
• ”hyllynlämmittäjät”
Kirpputorisovellus
• yli 200 pöytää
• raportti yksittäisestä pöydästä
• yksittäisen pöydän tilitys
• oman myynnin erittely
Paljon muita sovelluksia
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LISÄLAITTEET
• Manison maksupääte
• Orderman tilauspääte (QT-6600)
• UP360 kuittikirjoitin
• UP400 ethernet-kirjoitin (QT-6600)
• UP250 keittiökirjoitin
• SP-1300 laskukirjoitin
• QT-6060-D siirrettävä asiakasnäyttö
• QT-6046 magneettikortinlukija
• Dallas –tarjoilija-avain
• viivakoodilukija
• Compact Flash muistikortti (CF-muistikortti)

HARDWARE
• 12,1” väri LCD kosketusnäyttö QT-6100
15” väri LCD kosketusnäyttö QT-6600
• kiinteä asiakasnäyttö (QT-6600)
• näytön säätömahdollisuus
• riittävä muisti (32 MB) vakiona QT-6100
riittävä muisti (64 MB) vakiona QT-6600
• 3 x COM (RS232) sarjaporttia QT-6100
6 x COM (RS232) sarjaporttia QT-6600
• CF-kortinlukija (Compact Flash)
• ethernet (10/100 Base-T)
• 2 kassalaatikkoliitäntää
• Dallas-lukko (avaimet lisävaruste)
• magneettikortinlukija (lisävaruste)
• PS/2 näppäimistöliitäntä (QT-6600)
TEKNISET TIEDOT
Muistinsuoja:
Vanadium lithium akku
(90 vrk muistinsuoja)
Virrankulutus:
Ac 230 V; käyttö MAX 1,1 A
Käyttöympäristö: Lämpötila 0 – 40 °C
Kosteus 10 – 85 % RH
QT-6100:
Mitat ( LxSxK ):
Paino:

345 x 315 x 290 mm
n. 5.5 kg

QT-6600:
Mitat ( LxSxK ):
Paino:

343 x 288 x 311 mm
n. 8.0 kg

LISÄOHJELMAT
Casio Taustaohjelmisto:
• varastonvalvonta
• myös reseptituotteet
• inventointi
• katelaskenta
• ostotilaus
• automaattinen ostoehdotus
• raportointi
• kassapäätteen ohjelmointi
• kassapäätteeseen liittyvät asetukset
• myyntien haku internetin kautta
• kassan ylläpito internetin kautta
• etätyöpöytäyhteys
Casio CV-32/33
• kaikki kassapäätteeseen liittyvä ohjelmointi
• varastonvalvonta
• myyntiraportit A4 muotoon

Kytkin
(Switch)

Järjestelmäkuvaus

PC
QT

QT

QT

max. 3 päätettä QT 6100
max. 32 päätettä QT 6600
(kelluvat saldot max. 12 päätettä QT 6600)

www.jariahola.ﬁ

QT-6100 tai QT-6600
toimipaikka 1 sisäinen verkko

ADSL

FTP Server

Internet

ADSL

Etäyhteys

QT-6100 tai QT-6600
toimipaikka 2 sisäinen verkko

PYYDÄ TARJOUS!
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tarjoushinta voimassa toistaiseksi. Alv. 0%.

Maahantuonti Myynti Huolto Varaosat

Jari Ahola Oy
Palkkatilankatu 1 – 3, 00240 Helsinki
puh. 020-789 0750
fax 020-789 0759
e-mail: myynti@jariahola.fi www.jariahola.fi

