PortaPOS MiniSHOP
Een kassa voor
kleine winkels en horeca

www.portapos.nl

MiniShop
 e kleinste keurmerk kassa met internet
D
voor winkels en eenvoudige horeca

Een pareltje van een kassa dat verbazingwekkend veel te bieden heeft en maar zo
weinig ruimte inneemt.
SNELLE EN CORRECTE PRIJSREGISTRATIE VIA BARCODESCANNING
Prijst u nog al uw producten?
Bespaar kosten door dit niet meer te hoeven doen.
Met de Minishop sluit u eenvoudig een barcodescanner aan en scannen maar!
De Minishop drukt zelfs de prijsinformatie af op schap labels via de ingebouwde
printer.
SNELLE PRIJSREGISTRATIE VIA PRESET TOETSEN
Snel en correct rekenen door artikelregistratie via voorgeprogrammeerde toetsen
met eigen omschrijving en prijs.
Maak zelf eenvoudig nieuwe schermen aan en geef deze per artikelcategorie een
eigen toetskleur.
Door direct vermenigvuldigen zonder de “X” toets te hoeven gebruiken voorkomt
u fouten en werkt de Minishop extra snel.
VRIJE PRIJSREGISTRATIE
Maak eenvoudig nieuwe verkoopgroepen aan met een eigen omschrijving, btw
percentage en “Open Prijs” knop waar u vrije bedragen op kunt registreren.
Zorg dat uw omzetrapportage klopt door het boeken van prijzen in de juiste
verkoopgroep en het bijbehorende btw tarief.
INTERNET
Controleer uw e-mail of doe uw bestellingen gewoon via uw Minishop kassa.
De Minishop beschikt standaard over het Windows7 besturingssysteem en een
internetbrowser.
UW OMZETGEGEVENS DIGITAAL
Bespaar kosten en stuur uw omzetgegevens digitaal door naar uw boekhouder.
Alle omzetrapporten kunt u afdrukken en exporteren naar een digitaal bestand
in Excel, PDF of HTML formaat.
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EIGENSCHAPPEN
-

compacte all-in-one kassa met ingebouwde thermische bon printer en klantendisplay
kantelbaar 9.7inch volledig vlak beeldscherm met touch bediening
volledig geruisloos zonder ventilatoren
hoge prestaties en een laag stroomverbruik
spatwaterdicht beeldscherm

SPECIFICATIES
Processor

Intel Bay Trail J1900
Quad core 2.0Ghz

Geheugen

2GB DDRIII tot 4GB

Harde schijf

32GB SSD

LCD

9.7inch TFT 1024x768

Touch screen

Projective Capacitive Touch Screen

Printer

80mm Thermische Printer met afsnijmes

Klantendisplay

2-regels van 20 karakters

Ethernet

1*10/100/1000M

Interfaces

1*12V DC Uit, 5*USB, 3*RS-232, 1*PS2, 1*VGA
1*RJ45, 1*Geldlade

OS

POSready7

Afmeting(mm)

245*275*207
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POSnet eigenschappen
Kassa Software

Geavanceerde koppeling met PIN apparaat
Niet alle situaties vragen om een elektronische
koppeling met het PIN apparaat maar in de
fastfood sector en detailhandel is deze keuze snel
gemaakt. Denkt u maar eens aan de snelheid en
het automatisch en foutloos doorgeven van het
totaalbedrag van de kassa naar het PIN pad. Geen
handmatige ingave meer van het te PINnen bedrag
voorkomt fouten. Alle PortaPOS kassasystemen zijn
standaard gecertificeerd voor de koppeling met het
(betaalbare) ipp-350 PIN apparaat van Paqar.
U bespaart kosten op de aanschaf van een PIN
apparaat omdat de ipp-350 ook goedkoper
is dan de meeste PIN apparaten. Omdat
de transactie bon gewoon wordt afgedrukt
via de kassaprinter is er geen basis station
en printer meer nodig in het PIN apparaat.

Waarom een kassa met een Keurmerk?
Een keurmerk kassa zorgt ervoor dat u werkt met cijfers die u kunt vertrouwen. Daardoor heeft u een beter inzicht in uw bedrijf
en kunt u beslissingen beter onderbouwen. U merkt eventuele onregelmatigheden, bijvoorbeeld door fraude, sneller op. U kunt
sneller en makkelijker samenwerken met uw accountant omdat de cijfers actueel en op elk gewenst moment, op papier en digitaal beschikbaar zijn. Een PortaPOS kassasysteem registreert naast de verkopen ook de bruto verbruikswaarde van kosten voor
wat betreft Representatie, Breuk en Eigen Verbruik.
Elk van de ruim 30 beschikbare omzet rapporten beschikt over de mogelijkheid tot afdruk via bon printer, A4 Windows
printer en de mogelijkheid voor export naar PDF, Excel en HTML.
Het Keurmerk geeft u als gebruiker de garantie dat het door u aangekochte kassasysteem gecertificeerd is door de Stichting
Betrouwbare Afrekensystemen volgens de vastgestelde Norm voor een Betrouwbaar Afrekensysteem. De Norm is opgesteld door
een werkgroep van EDP auditors, de belastingdienst en de samenwerkende marktpartijen.
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