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ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ –
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
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ΚΗ
Α
Ι
Ε
ΑΜ Ν Η
Τ
Α
ΝΕ ΜΗΧΑ

ONLINE ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ Γ.Γ.Π.Σ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
√

Η νέα ταμειακή μηχανή DCR EasyJ-OnLine με ηλεκτρονικό ημερολόγιο είναι μία ταμειακή μηχανή αυξημέ-

√

Η ταμειακή μηχανή βάση της ΠΟΛ.1220/12 διαθέτει σύνδεση OnLine με την Γ.Γ.Π.Σ. μέσω θύρας Ethernet

νων δυνατοτήτων –προδιαγραφών εντατικής λειτουργίας και γενικής χρήσης μπαταρίας –ρεύματος .
ή GPRS εσωτερικό (Προαιρετικό) για την αυτόματη αποστολή δεδομένων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

√

Διαθέτει ηλεκτρονικό ημερολόγιο για την ενταμίευση των φορολογικών δεδομένων σε 2 SD κάρτες 2GB
(μία εσωτερική μη προσβάσιμη από τον χρήστη και μία εξωτερική με πρόσβαση από τον χρήστη για διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας), αθόρυβος ταχύτατος θερμικός εκτυπωτής SEIKO 70~80mm/sec, διαθέτει
μεγάλο μέγεθος χαρτοταινίας 57 mm , φωτιζόμενη οθόνη , εργονομικό πληκτρολόγιο 39 πλήκτρων , με
καπάκια στα πλήκτρα των 10 άμεσων τμημάτων , πολύ εύκολη αλλαγή χαρτοταινίας (Easy Loading),
σχόλιο , μακροεντολή , επιλογή υποδιαστολής, συνδέσεις .

√
√

Είναι κατασκευασμένη να αντέχει κάτω από αντίξοες συνθήκες 0°C – 45°C και υγρασία 20-80%.
Η αυτονομία των εσωτερικών επαναφορτιζόμενων μπαταριών είναι τέτοια ώστε και στην περίπτωση διακοπής ρεύματος ο χειριστής να έχει την δυνατότητα να εκδίδει αποδείξεις. Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται από
την ίδια την ταμειακή μηχανή.

√

Διαθέσιμοι συνδυασμοί χρωμάτων: Κόκκινο-Ζαχαρί, Ζαχαρί-Σκούρο Γκρι, Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι

E. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΕ - Μετσόβου 11 - Αθήνα 10682 - Τηλ 210 8838610-13 - email : info@daskalakis.com.gr

DCR EasyJ-OnLine
Αριθμός Έγκρισης: 15FFV552/03-10-2014
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

√ Χαρτοταινία 1x57x50mm
√ Ηλεκτρονικό ημερολόγιο (2xSD κάρτα 2GB).
√ Φωτιζόμενη οθόνη 1x16 (χαρακτήρες) LCD
αλφαριθμητική για τον χειριστή και τον πελάτη
αντίστοιχα
√ Πληκτρολόγιο 39 πλήκτρων.
√ Διαφανή καπάκια στα πλήκτρα τμημάτων.
√ Εκτυπωτής θερμικός ( SEIKO)αθόρυβος
μεγάλης ταχύτητας 70~80mm/sec.
√ Εύκολη τοποθέτηση χαρτοταινίας (Easy
Loading).
√ Αυτόματη προσαρμογή Χειμερινής – θερινής
ώρας.
√ Τροφοδοσία: AC Adapter 9,6V/2,75A
√ Μπαταρίας ρεύματος (Li-Po 7,4V/2200mAh
αυτονομία μπαταρίας ~ 400 αποδείξεις).
√ Micro SD Adaptor.: Εύκολη προσαρμογή σε
card readers για την μεταφορά του
ηλεκτρονικού ημερολογίου.
√ Διαστάσεις: 230x265x120mm
√ Βάρος: 1,200 Kg

√ Επωνυμία: 10 γραμμές (35 χαρακτήρες ανά
γραμμή + 1 γραμμή για το ΑΦΜ).
√ Υπότιτλος (Ευχαριστήριο μήνυμα): 2 γραμμές
(35 χαρακτήρες ανά γραμμή).
√ Τμήματα: 20 ( 10 άμεσα + 10 με Swift πλήκτρο) .
√ Είδη: 4000
√ Χειριστές: 20
√ Κατηγορίες: 30
√ Προγραμματισμός Μακροεντολής.
√ Επιλογή υποδιαστολής για χρήση δεκαδικών
ή όχι.
√ Σχόλιο στην απόδειξη.
√ Εισαγωγή εικονιδίου(Logo) στην επικεφαλίδα.
√ Διαφορετικοί τρόποι πληρωμής (Μετρητά,
Κάρτα, Επιταγή, Κουπόνι, Εισιτήριο).
√ Πλήκτρο Αλλαγής.
√ Αυτόματος υπολογισμός ισοτιμίας (Euro –
Δολάριο).
√ Πολλαπλές αναφορές Χ (Αναφορά ηλεκτρονικού ημερολογίου, αναφορά ειδών, αναφορά
ΦΠΑ, Έλεγχος ταμείου, αναφορά κατηγοριών,
αναφορά τμημάτων, αναφορά χειριστών, αναφορά ειδών ημέρας).
√ Αναφορές περιόδου ( από Ζ έως Ζ, Τμημάτων, Ανά ημερομηνία, Μηνιαία αναφορά τμημάτων)
√ Διαφημιστικό Μήνυμα στην οθόνη.
√ Προγραμματισμός μέσω Η/Υ.
√ Εφαρμογή αποθήκευσης αρχείων Ηλεκτρονικού ημερολογίου μέσω Η/Υ.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ– ΧΡΩΜΑΤΑ
Σύνδεση OnLine με την Γ.Γ.Π.Σ. μέσω Ethernet ή GPRS (Προαιρετικά)
Σύνδεση με scanner για απευθείας πώληση (RS-232)
Σύνδεση με Ζυγαριά Ιδανική λύση για ζαχαροπλαστεία-αρτοποιεία.(RS-232)
Σύνδεση με Η/Υ για εύκολο και γρήγορο προγραμματισμό (Mini USB).
Λειτουργία ως φορολογικός εκτυπωτής για σύνδεση με τις περισσότερες
εφαρμογές του εμπορίου.
√ Σύνδεση με Συρτάρι.
√ ΧΡΩΜΑΤΑ: Συνδυασμός Χρωμάτων(ΚΟΚΚΙΝΟ-ΖΑΧΑΡΙ), (ΖΑΧΑΡΙ –ΓΚΡΙ),
( ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ-ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ)
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