uniwersalne
kasy
rejestrujące

Kasy ELZAB Alfa Max i Alfa Max E
to nowa linia wzornicza kas fiskalnych
o najwyższej jakości i funkcjach dostępnych do tej pory jedynie w kasach systemowych. Kasy z rodziny
Alfa Max dedykowane są do
pracy w średnich i dużych
placówkach handlowych.

Regulowany
w 3 płaszczyznach wyświetlacz
klienta i czytelny wyświetlacz
kasjera

WARTE PODKREŚLENIA
• elektroniczna kopia
paragonów (w wersji Alfa Max E)
• długa (80m) rolka papieru (w wersji Alfa Max E)
• mechanizm wymiany papieru easy load
• współpraca z wieloma wagami (system wag ELZAB Prima)
dla potrzeb stoisk branżowych
• możliwość wprowadzenia na paragonie NIP-u nabywcy
• raporty umożliwiające pełne rozliczenie pracy kasjerów
• funkcje eliminujące błędy kasjera: dokładność podawanej ilości,
wielopoziomowe ograniczenia poziomu rabatów,
maksymalna suma paragonu, maksymalna gotówka w szufladzie itp.
• obsługa rabatów oraz promocji okresowych i kwotowych typu „3 w cenie 2”
• obsługa systemu lojalnościowego opartego na kartach z kodem kreskowym
• wydzielona lista podręczna towarów
• komunikacja kasa – centrala – kasa za pomocą wiadomości tekstowych
• opcja „zmiennej ceny” dla wybranych towarów
• możliwość przypisania dodatkowych kodów kreskowych do danego towaru
• sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych
• możliwość definiowania klawiszy realizujących szybką sprzedaż, płatności,
rabaty, raporty i inne funkcje
• obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze sprzedaży
w walutach

Dedykowane porty ukryte od spodu
obudowy umożliwiają podłączenie
komputera, wagi, czytnika kodów
kreskowych, szuflady, terminala,
drukarki zamówień/ monitoringu

ZDANIEM EKSPERTA
„Duży i wyraźny wyświetlacz, przemyślany układ klawiatury, mechanizm easy load, znakomita współpraca z wagami znacznie przyspieszają obsługę klientów. System lojalnościowy i zestaw automatycznych rabatów pozwalają na zaawansowane zarządzanie
sprzedażą.”

Klawisz wysuwu papieru

elzab.pl

WYŚWIETLACZ KASJERA
Kasa posiada bardzo wygodny, czteroliniowy wyświetlacz kasjera
(24 znaki w linii), który pozwala na przeglądanie sprzedawanych
pozycji, ułatwia i przyspiesza poruszanie się po menu kasy.
Na bieżąco wyświetlana jest suma paragonu. Przy podsumowaniu
widoczna jest liczba pozycji, suma do zapłaty, otrzymana kwota
płatności od klienta, wielkość reszty do wydania. Swobodny przegląd pozycji paragonowych ułatwia kasjerowi pracę także w sytuacjach, gdy konieczne jest skasowanie towaru.

WYŚWIETLACZ KLIENTA
Segmentowy, 9 pozycyjny wyświetlacz klienta może pracować
w różnych pozycjach. W zależności od potrzeb wyświetlacz można
wysunąć w górę, zwrócić w stosowną stronę (zakres regulacji obrotu 340 stopni), a także pochylać położenie w zakresie 29 stopni.
Wszystko to, by zapewnić klientowi komfort odczytu niezależnie
od miejsca i panujących na stanowisku sprzedaży warunków
oświetlenia.

KLAWIATURA
Ergonomiczna klawiatura z szybkim dostępem do 38 klawiszy
funkcyjnych i numerycznych oraz 35 klawiszy znakowych z możliwością definiowania funkcji.

FUNKCJE WSPIERAJĄCE LOJALNOŚĆ KLIENTA
Rabaty, narzuty, promocje
Kasy Alfa Max/ Max E oferują rozbudowany system rabatowania
wg zdefiniowanych konfiguracji – automatyczne rabaty na pozycje

i paragon, rabaty typu Promocja (np. „3 w cenie 2”), obowiązujące
czasowo (happy hours, sezonowe, świąteczne).
Obsługa kart rabatowych
Kasy z rodziny Alfa Max obsługują również karty rabatowe z kodem kreskowym, umożliwiając przekazywanie do systemu zarządzającego szczegółowych danych o zakupach na daną kartę
rabatową. Określona na karcie rabatowej wysokość rabatu procentowego dotyczy całego paragonu.

FUNKCJE UŁATWIAJĄCE PRACĘ KASJERA
Tryby sprzedaży
• tryb komputerowy (sprzedaż po numerze PLU lub poprzez
kod kreskowy albo nazwę towaru)
• tryb ECR (dowolna kolejność ceny, nazwy, ilości, PLU,
kodu kreskowego)
• edycja paragonu, podgląd sprzedaży
• w czasie tworzenia paragonu możliwe jest wyświetlanie
wartości podsumy i kontrola ilości zrealizowanych pozycji
• funkcja „wyświetl sprzedaż” pozwala na przeglądanie ilości
i wartości sprzedanych towarów, a dla opakowań zwrotnych
dodatkowo ilości i wartości zwrotów
• funkcja „podglądu paragonu” umożliwia chwilowe wysunięcie
paragonu w celu sprawdzenia ostatnio wydrukowanej linii
Wiadomości sms – informacje z kasy prosto do centrali
Za pośrednictwem funkcji „wiadomości kasjera” kasa Alfa Max pozwala komunikować się w instalacjach rozproszonych pomiędzy
sklepem a centralą. Funkcja pozwala na przykład na zrealizowanie
zamówienia sklepu do centrali.

PA R A M E T R Y U R Z Ą D Z E N I A

Kolor obudowy
Ilość towarów (PLU)
Ilość grup towarowych
Ilość towarów wiązanych
Nazwa towaru na paragonie
Maksymalna liczba kasjerów

grafitowa
16.383
99
256 par
34 znaki (18 nazwa + 16 opis)
30

KOPIA ELEKTRONICZNA

Nośnik danych

karta microSD (w wersji Alfa Max E)

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj
Szerokość papieru
Długość rolki
Szybkość wydruku

termiczny, easy load
57 mm
80 m
52 mm/s

WYŚWIETLACZE

Klient
Kasjer

diodowy LED, 9-cyfrowy z wyświetlanymi napisami RAZEM, RESZTA
regulacja w 3 płaszczyznach (obracany, wysuwany, pochylany)
alfanumeryczny LCD, podświetlany, 4 x 24 znaki

K L A W I AT U R A

Rodzaj
Ilość klawiszy
Ilość definiowalnych klawiszy

modułowa – alfanumeryczna i programowalna
73
139

ZŁĄCZA

• PC (RJ45)
• czytnik kodów (PS/2)
• waga (RJ12)

• moduł rozszerzeń EXT (drukarka zamówień/monitoring)
(RJ12)
• terminal kart płatniczych (DSUB9)
• szuflada (RJ12)

ZASILANIE

Zasilacz zewnętrzny
Akumulator

12V/ 1A, możliwe zasilanie bezpośrednio z instalacji samochodowej 12/ 24V
Li-Ion 7,4V/ 2Ah

GABARYTY

Gł./ szer./ wys.
Waga

319 x 340 x 116 mm
2,8 kg (bez zasilacza)

AKCESORIA

• nakładka ochronna na klawiaturę
• zasilacz samochodowy
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