
Til buTikker

og resTauranTer

2015

se de mange muligheder her i brochuren eller konTakT os for yderligere informaTion!alle priser er gældende så længe lager haves og eksklusiv programmering, levering og moms.  
der Tages forbehold for Trykfejl, valuTasTigninger og udsolgTe varer.
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casio QT-6600 Til alle brancher - fx resTauranT / deTail / renseri

eT af markedeTs allersTærkesTe  
produkTer Til resTauranTer, deTail- 
buTikker og renserier. 
 
- 15” farve lcd Touchskærm (1024x768) 
- mix & maTch (menuer) og TræningsfunkTion 
- 80 mm Termobon med grafisk logo 
- 99 ekspedienTer/Tjenere og Tjenerlås  
   (dallaskey)  
- 100.000 scannings-plu’er 
- 99 varegrupper 
- mulighed for konTokunder  
- TimesTyring af personale 
- inTegrereT kundedisplay 
- rapporTer og sTaTisTikker.

casio v-r7100 androidTm-basereT kasseTerminal
 
- 15,6” widescreen TfT Touchskærm

- androidTm 4.2
- uendelig plu, varegruppe mm.
- kunde- og reservaTionssTyring

- rapporTer direkTe fra daTabase

- kalenderfunkTion

- sTrømbesparende

- salgssTaTisTikker

- inTerneT og e-mail

- wifi & blueTooTh

- cloud service

- mulighed for dankorT

LEASING

fra
 kr. 8

99,- 

pr. m
d.

LEASING

fra
 kr. 6

37,- 

pr. m
d.

LEASING

fra
 kr. 3

99,- 

pr. m
d.spar Tid og penge samTidig med aT du 

øger din indTjening!

dankorT vægT scanner køkkenprinTer bonprinTer

TilsluTningsmuligheder:

casio v-r100 androidTm-basereT kasseTerminal

 
- 10,4” farve svga Touchskærm

- lcd kundedisplay

- indbyggeT Termisk 80 mm prinTer

- uendelig plu, varegruppe, ekspedienTer mm.
- kunde- og reservaTionssTyring

- rapporTer direkTe fra daTabase

- kalenderfunkTion

- sTrømbesparende

- salgssTaTisTikker

- inTerneT og e-mail

- mulighed for dankorT

- cloud service

casio v-T500 androidTm-basereT TableT

 
- 10,1” farve lcd Touchskærm

- bordsTander

- skærmcover / håndbælTe

- udskifTeligT baTTeri

- mulighed for dankorT

- inline eller seperaT

- færre fejl 
- øger diT salg 
- mindre sTress 
- bedre service 
- mindre venTeTid 
- højere effekTiviTeT 
- personaleT er ved dine kunder 
- bedre udnyTTelse af personaleT 
- mere TilberedelsesTid i køkkeneT 
- reducerer anTalleT af afbesTillinger 
- helT op Til 16 Timers drifTsTid 

     cashguard er eT TyverisikkerT konTanT 
                 håndTeringssysTem, som nedbringer røveri           
                 forsøg og forhindrer fejl både ved Tilbage-
beTaling og kasseopgørelse. 

LEASING

fra
 kr. 3

17,- 

pr. m
d.

sønderborg . varde . holsTebro . aarhus . aalborg . odense . holbæk

TLF. 7412 3340
WWW.DANSKKASSESYSTEM.DK

MAIL@DANSKKASSESYSTEN.DK

NY

WEBSHOP

WWW.DAKS.NU 

Kasse
apparater fra

 

kr. 1
.199,-

NY

WEBSHOP

WWW.DAKS.NU 

Kasse
apparater fra

 

kr. 1
.199,-

- sTørre sikkerhed

- sikker, fejlfri TilbagebeTaling

- korrekT kasseopgørelse

- ingen adgang Til mønTer/sedler

- effekTiv sTyring

- hurTig ekspediTion

backoffice

RING 

FOR 

TILBUD & 

DEMO

cloud service
 
cloud service gemmer dine 
salgsTal og diT kasseprogram 
i ’skyen’. du kan derfor hvor 
som helsT, når som helsT få 
adgang Til rapporT, pro-
gram m.m.

RING 

FOR 

TILBUD & 

DEMO

RING 

FOR 

TILBUD & 

DEMO



casio QT-6100  cafÉ/deTail

perfekT kasseapparaT der giver hurTige og præcise  
beTjeninger i Travle cafÉer og deTailbuTikker. 
  
QT-6100 er eT moderne kasseapparaT, der forener deT TradiTionelle med  
moderne Teknologi og design. QT-6100 giver dig mulighed for TilsluTning  
af fx eksTerne prinTere (bon/køkken) eller dankorTTerminal. du får eT 
væld af funkTioner, der naTurligvis Tilpasses Til dine ønsker og behov. 
 
- 12,1” farve lcd Touchskærm  
   (800x600) 
- mix & maTch (menuer)  
- 80 mm Termobon med grafisk logo 
- 99 ekspedienTer/Tjenere og Tjenerlås (dallaskey)  
- 9.999 plu’er og 99 varegrupper 
- mulighed for kundedisplay 
- rapporTer og sTaTisTikker. 
 
TilsluTningsmuligheder: 
- eksTerne prinTere 
- dankorTTerminal

kasseapparaTer Til alle brancher

casio se-s3000m

10 linjers ekspedienTdisplay (lcd)

2 linjers kundedisplay (lcd)

200 varegrupper - 7.000 plu 

50 ekspedienTer

TræningsfunkTion - dansk sprogmenu

sd korTlæser for backup

57 mm Termobon

bon- og journalrulle (2 ruller)

elekTronisk hjælpemenu

mange rapporTer 

mulighed for logo på bon

casio se-c3500m

10 linjers ekspedienTdisplay (lcd)

2 linjers kundedisplay (lcd)

200 varegrupper - 37.000 plu (72 flade plu) 

50 ekspedienTer

TræningsfunkTion - dansk sprogmenu

sd korTlæser for backup

57 mm Termobon

bon- og journalrulle (2 ruller) 

elekTronisk hjælpemenu

mange rapporTer 

mulighed for logo på bon

casio Te-2200

57 mm Termobon

99 varegrupper

5.000 plu

24 ekspedienTer

hurTig og lydløs prinTer

mulighed for logo på bon

nemT drop-in bonskifTe

drejeligT kundedisplay

mulighed for dk-Terminal

5,2” lcd-farveskærm

mulighed for scanning

lagring af daTa på cf-card

easyTablebooking

easyTablebooking er eT af markedeTs bedsTe og billigsTe 
reservaTionssysTemer Til resTauranTer og cafÉer. sysTemeT 
har mange opsæTnings-muligheder, så deT kan Tilpasses Til 
neTop jeres behov.

- nem og overskuelig håndTering af bordreservaTioner.

- sms bekræfTelse og påmindelse Til kunden.

- Tager imod reservaTioner døgneT rundT.

- online adgang - alT du behøver er inTerneT.

- nem implemenTering på din egen hjemmeside

verifone vx-520c
swingTerminal

verifone vx-680
mobilTerminal

verifone vx-820
inTegraTions- 
Terminal

LEASING

fra
 kr. 6

30,- 

pr. m
d.

den nye vx 520 color dankorT-
Terminal viser vejen frem med eT sTorT 
farvedisplay med plads Til diT egeT 
logo, en uoverTruffen ydeevne, smar-
Te funkTioner og genvejsTasTer. 
Terminalen har indbyggeT konTakT-
løslæser (nfc), der på sigT gør deT 
muligT aT adminisTrere flere forskel-
lige mobile walleTs og programmer, 
så kunderne kan beTale konTakTløsT 
med smarTphones eller korT.

godkendT og klar Til nfc.

vx 680 er en lille, 
hurTig og drifTssikker dankorTTermi-
nal Til alle buTikker og forreTninger, 
der har brug for aT kunne Tage imod 
beTalinger på farTen. Terminalen har 
bl.a. indbyggeT konTakTløslæser 
(nfc) og eT sTor farvedisplay med 
Touch screen. den har desuden en 
megeT høj baTTeriTid, som sikrer dig en 
længere brugsTid 
Terminalen er godkendT Til år 2023 
og yderligere godkendT og klar Til 
nfc.

LEASING

fra
 kr. 2

30,- 

pr. m
d.LEASING

fra
 kr. 1

99,- 

pr. m
d.LEASING

fra
 kr. 1

85,- 

pr. m
d.

vx 820 har eT af de sTørsTe farve-
displays blandT beTalingsTerminaler, 
hvilkeT er med Til aT sikre en unik 
læsbarhed for kunderne. den har 
desuden indbyggeT konTakTløslæser 
(nfc), de nye krediTkorT - som alle-
rede er på markedeT i danmark - gør 
deT muligT, aT lave lynhurTige nfc 
TransakTioner - deT Tager kun ÉT 
sekund med denne 

Terminal og så 

er man videre

ved køb af dankorTTerminal Tilkommer psam, kr. 495,- (engangsbe-
løb) og obligaTorisk sofTwarelicens

NY

WEBSHOP

WWW.DAKS.NU 

Kasse
apparater fra

 

kr. 1
.199,-

Kr. 2
96,- 

pr. m
d. 

GRATIS login 

første md.LEASING

fra
 kr. 1

75,- 

pr. m
d. LEASING

fra
 kr. 2

30,- 

pr. m
d. LEASING

fra
 kr. 2

55,- 

pr. m
d.

my order Take-away

LEASING

fra
 kr. 3

19,- 

pr. m
d. 

* kun term
inalen

med my order kan dine gæsTer besTille og beTale mad og drikke 
direkTe fra mobilen. deT er nemT og hurTigT aT opdaTere diT 
menukorT, og du får eT overskueligT overblik over dine Take-
away besTillinger. med my order for du: 

- hurTigere beTjening.

- Tilfredse kunder.

- flere besTillinger.

graTis opreTTelse. ingen fasTe gebyrer.

kr. 4,- og 4% pr. TransakTion


