
Alt-i-ett touch kasseapparat 
til en utrolig pris!

MiniPOS



Leie 
295

Pr.mnd
,-

MiniPos
Det som skiller Minipos fra en tradisjonell kasse er at det er en liten alt-i-ett-kasse med 
innebygd kvitteringsskriver og kundeskjerm. Den elegante touchskjermen kombinert 
med minipos moderne og brukervennlige programvare gjør det enkelt å bruke kassen.

Design
Med sitt elegante design er det veldig lett å ta med 
seg rundt. 

Touchskjerm
Touchkassen kommer med 10,1» skjerm og en 6” 
kundeskjerm.

Innebygd kvitteringsskriver
Kvitteringsskriveren skriver hurtig ut kvitteringer. 
Dette kan også slås av.

Wifi
Koble touchkassen til trådløst internett uansett 
hvor du er. 

Integrasjon mot betalingsterminal 
og strekkodeleser
Koble til både betalingsterminal og strekkodeleser. 
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Kasseoppgjør på 1-2-3
Det har aldri vært enklere å ta kasseoppgjør. Med 
integrert betalingsterminal kommer alt på samme 
rapport. Har du koblet til Skyportal vil alt vises ferdig 
summert både daglig og månedlig.

God support
Vi er veldig opptatt av å ha fornøyde kunder. Med 
Minipos kan vi fjernstyre kassen og hjelpe deg med 
det du trenger. I tillegg vil du som kunde få tilgang til 
flere videokurs.

Unipos Skyportal gir deg tilgang til kasseoppgjør, rap-
porter, journaler og statistikker fra hvor som helst – 
når som helst. Skyportalen kan brukes fra din PC, Mac, 
nettbrett eller mobil.

Gi tilgang til din regnskapsfører, og du slipper å tenke 
på å sende oppgjørslapper og rapporter hver måned. 
Både du og regnskapsføreren sparer tid på unødig 
arbeid.

Programvaren
Touchkassen kommer med Minipos ferdig installert og 
satt opp. Alle bilder og knapper er logisk lagt opp og du 
lærer deg å bruke det i løpet av noen minutter.

Hurtigknapper
Med hurtigknapper kan du enkelt legge til de varene 
du selger mest.

Gjør din kasse helt trygg med Trygghetsavtalen
Med Unipos trygghetsavtale sikrer du dine verdifulle 
data, reduserer driftsstans og unngår uventede kost-
nader om noe skulle skje med din PC-kasse. 

Avtalen inkluderer daglig backup av dine data, antivi-
rus og lånemaskin hvis det skulle skje noe. Lånemaski-
nen vil komme med gjenopprettede datafiler fra din 
sikkerhetskopi.
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Pakken inneholder:

•   Kasse med 10,1» touchskjerm
•   Innebygd kvitteringsskriver
•   Innebygget kundeskjerm
•   Kasseskuff
•   Minipos programvare
•   Fri telefon- og fjernhjelp
•   Videokurs

Rapporter
Kasseoppgjør 

Dagens kasseomsetning

Omsetning pr.selger

Omsetning pr.varegruppe

Terminal
Ubegrenset antall selgere, varer og salg

Egendefinerte hurtigknapper med valgfrie farger/ PLU-knapper

Varesøk med søk på varenr, varenavn, varetekst, størrelse eller farge

Parkering av salg

Tilgodelapp ved kreditering

Integrering med kortterminal (Nets/BBS og Point) 

Kasseoppgjør m/utskrift til kvitteringsskriver

Byttelapp

Differensiert MVA / Take Away

Automatisk reparering av datafiler ved feil


