Retail Business Services

φορολογική
ταµειακή µηχανή
από την RBS

Ανωτερότητα που δεν... στοιχίζει!

Με δυνατότητα
σύνδεσης µε τη ΓΓΠΣ
και αυτόµατο συγχρονισµό
ρολογιού

Γνωρίστε την, αποκτήστε την και...
εξελιχθείτε µαζί της!

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ EPIA mCR Base
Σας παρέχεται πλέον η δυνατότητα να αποκτήσετε µια οικονοµική
ταµειακή µηχανή χωρίς συµβιβασµούς σε ποιότητα
και λειτουργικότητα.
. Στιβαρή κατασκευή
. Εργονοµικό πληκτρολόγιο
. Λειτουργία µε µπαταρία (προαιρετικά)
. Έκδοση τιµολογίου

ΦΟΡΗΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ EPIA mCR Outdoor
Αξιοποιήστε το µικρό µέγεθος και τη µεγάλη ενεργειακή αυτονοµία
της (έως και 40h), για χρήση σε λαϊκές αγορές και όπου αλλού
δεν υπάρχει διαθέσιµη τροφοδοσία ρεύµατος
(µε έγκριση του Υπ. Οικονοµικών).
. Παρέχεται η δυνατότητα προµήθειας εφεδρικού Pack µπαταριών
(φορτίζεται ανεξάρτητα της µηχανής)
. ∆ιαθέτει ενσωµατωµένο προστατευτικό κάλυµµα των θυρών
επικοινωνίας

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗ EPIA mCR Plus
Εκµεταλλευτείτε τη δυνατότητα της Bluetooth επικοινωνίας της και
χωρίς πρόσθετο εξοπλισµό, συνδεθείτε µε Mobile συσκευές,
όπως Smart Phones και Tablet PCs και εκτελέστε για λογαριασµό
των πελατών σας, εξοφλήσεις λογαριασµών, πωλήσεις κωδικών
καρτοκινητής κ.λπ., µέσω της υπηρεσίας «i-bank Simple Pay Spot»
της Εθνικής Τράπεζας ή αποδεχτείτε mobile ηλεκτρονικές πληρωµές,
µέσω της πρωτοποριακής υπηρεσίας «i-bank Pay 4 Business»
της ίδιας Τράπεζας

Connect with your business

Επιπλέον η «EPIA mCR», όπως και όλα τα υπόλοιπα ταµειακά συστήµατα RBS, συνδέεται µε την Cloud υπηρεσία «Link4all»,
µέσω της οποίας µπορείτε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας, σε πραγµατικό χρόνο
και από οπουδήποτε, δίνοντας ταυτόχρονα πρόσβαση, σε επιλεγµένα δεδοµένα, στο λογιστή σας,
στο µηχανογράφο σας ή στον τεχνικό σας και όλα αυτά µόνο µε 2€ την εβδοµάδα.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Τµήµατα & Κατηγορίες Ειδών

Θύρες Επικοινωνίας

20 τµήµατα και 20 κατηγορίες
µε κωδικό και περιγραφή

1 Ethernet, 2 Serial RS 232,
προαιρετικά 1 ή 2 Βluetooth

∆ιαλειτουργικότητα

. Λειτουργία ως Φορολογικός Εκτυπωτής
.

∆ιαχείριση Ειδών

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Καταχώρηση και διαχείριση
6.000 ειδών µε κωδικό Barcode,
περιγραφή, 2 τιµές πώλησης
και Alarm ελάχιστης ποσότητας

TCP, UDP, FTP,
SMP (Serial Micrelec Protocol)

.

Συνδεόµενες Συσκευές

∆ιαχείριση Πελατών
ή Τραπεζιών
Καταχώρηση και παρακολούθηση
300 πελατών (ή Τραπεζιών)

Barcode scanner, ζυγαριά,
kitchen printer, εξωτερικό Display &
keyboard, τραπεζικό τερµατικό
(i-bank PoS της ΕΤΕ) κ.λπ.

Υπόλοιπα Λειτουργικά
Χαρακτηριστικά

Χειριστές-Βάρδιες
5 Χειριστές µε κωδικό πρόσβασης

Όµοια µε εκείνα των υπολοίπων
ταµειακών µηχανών της RBS

.
.

µέσω των ειδικών libraries & DLL
ή µέσω του δωρεάν διαθέσιµου SMP
Συνεργασία µε εµπορικές εφαρµογές
και ERPs εγκατεστηµένες σε περιβάλλον
(OS) Windows ή Google Android &
Apple iOS
Επικοινωνία και συνεργασία µε τη
mobile εφαρµογή «Mobile Spot»
για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας
εξόφλησης λογαριασµών της
Εθνικής Τράπεζας «i-bank Simple Pay Spot»
Αυτόνοµη λειτουργία επικοινωνίας και
αποδοχής πληρωµών µέσω της mobile
εφαρµογής «i-bank Pay 4 Business» της
Εθνικής Τράπεζας
∆υνατότητα σύνδεσης στην Cloud
ψηφιακή πλατφόρµα «Link4all»
Επισήµανση:
Για επικοινωνία µε mobile συσκευές
απαιτείται η έκδοση ΒΤ

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εκτυπωτικός Μηχανισµός

Πληκτρολόγιο

. Τοποθέτηση ρολού Easy load (Drop in)
. Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec
. Μέγιστο πλάτος χαρτιού 57mm
. Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm
. Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους
και διπλού πλάτους
. Ρύθµιση έντασης µαύρου

. Πλήρως προγραµµατιζόµενο
(Full Travel) 35 πλήκτρων
. Πλήκτρο άµεσης εκτύπωσης “Ζ”

στην εκτύπωση

Τροφοδοσία

. Περιλαµβάνεται εξωτερικό switching
.

Θύρες Σύνδεσης
1 Ethernet, 2 RS 232, αποσπώµενη
micro SD, τροφοδοσία, συρτάρι

τροφοδοτικό 12V/30W (input
90V έως 230V).
Λειτουργία ανεξάρτητη της µπαταρίας
όταν τροφοδοτείται από το
ηλεκτρικό ρεύµα

Θερµοκρασία Λειτουργίας
0οC ~ +48oC

Battery Βackup (υποχρεωτικά

.

µε ενσωµατωµένο τριπλό κύκλωµα
προστασίας
∆υνατότητα φόρτισης εκτός µηχανής

.
.
.

16 χαρακτήρων ανά γραµµή,
φωτιζόµενες (backlit),
Aντιθαµβωτική λειτουργία
υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλες
για εξωτερικούς χώρους.
Τεχνολογίας FSTN Positive, white
Led Backlight, Edge type
100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας

∆ιαστάσεις σε cm
Μήκος: 25,4 cm, Πλάτος: 16 cm,
Ύψος: 9,7 cm

Βάρος σε gr

Υγρασία Λειτουργίας

∆ιαθέσιµα Χρώµατα

10%-90%

Λευκό, Μαύρο

Πιστοποιηµένος Συνεργάτης

Retail Business Services

. 2 Οθόνες LCD, 1 γραµµής

885gr
970 gr (µε την µπαταρία)

στην έκδοση φορητής)

. Pack µπαταριών (2,2 Ah)

Οθόνες

www.rbs.gr

