…Leverandør af kasseløsninger siden 1978

Byttepris
Kr. 10.900,-

DAKS-POS11 Lille og hurtig
DAKS-POS11 er et nyt og yderst funktionelt kassesystem, der
samler betjeningsskærm, bonprinter og kundedisplay i én og
samme enhed. Selve skærmen er 11,6” med den nyeste touch
teknologi, der er med til at sikre en hurtig og effektiv
ekspedition.

Vejl. Kr. 14.900,Ekskl. programmering

Til DAKS-POS11 er der udviklet en simpel softwarepakke, der
tilgodeser alle de basale behov for salgsregistrering.
Betjeningsbilledet er designet med henblik på overskuelighed,
hvilket gør denne kasseløsning ideel til især mindre
forretninger med relativt få varer og uden store behov for
integration til diverse eksternt udstyr.
Frit valg mellem lille eller stor pengeskuffe – inkl. i prisen.

DAKS-POS14 Funktionel og elegant
kasseløsning – inkl. bonprinter og pengeskuffe

Byttepris
Kr. 12.900,Vejl. Kr. 21.900,-

DAKS-POS14 er en nyudviklet 14” widescreen med den nyeste touch
teknologi, der sikrer en hurtig og effektiv ekspedition. DAKS-POS14 leveres
med en yderst fleksibel softwarepakke, der kan tilpasses alle brancher og
som indeholder alle de gængse funktioner samt et væld af
branchespecifikke muligheder. Betjeningsbilledet har mange forskellige
opsætningsmuligheder og der er mulighed for at designe individuelle
salgsrapporter, således at du får præcis de tal, som du har brug for hverken mere eller mindre.

Ekskl. programmering

Mulighed for integration til:
Dankortterminal
Håndterminal
Økonomisystem (economic, Dinero, Billy)
Scanner
vægt
Mulighed for tilkøb af
indbygget kundedisplay –
merpris kr. 1.000,-

DAKS-POS17 med det store overblik
DAKS-POS17 er et nyt og yderst funktionelt kassesystem, der forener en fremragende ydelse med et
stilfuldt og enkelt design. Systemet leveres med integreret 10” LCD kundedisplay, således at der
optages mindst muligt plads på salgsarealet. DAKS-POS17 er designet uden støjende køleblæsere eller
andre bevægelige og forstyrrende komponenter, hvilket betyder at den fremstår fuldstændig lydløs.
Selve skærmen er en 17,3” widescreen med den nyeste touch teknologi, der er med
til at sikre en hurtig og effektiv ekspedition.
Til DAKS-POS17 er der udviklet en yderst fleksibel softwarepakke, der kan tilpasses
alle brancher og som indeholder alle de gængse funktioner samt et væld af
branchespecifikke muligheder.

Byttepris
Kr. 14.900,Vejl. Kr. 23.900,Ekskl. programmering

Leveres inkl. bonprinter og pengeskuffe og
10” LCD kundedisplay
Mulighed for integration til:
Dankortterminal
Håndterminal
Økonomisystem (economic, Dinero, Billy)
Scanner og vægt
Cloud

Alt i bonruller

P400 integrationsterminal

Vi leverer kun BPA-fri kvalitetsruller – f.eks.:

Kontaktløs læser (NFC) samt
understøttelse af MobilePay – inkl.
kasseintegration.

57x64x12 mm. termorulle - 55 gr.
60 stk. pr. kasse

Kr. 480,-

Kr. 7.900,-

80x80x12 mm. termorulle – 74 gr.
30 stk. pr. kasse

Kr. 450,-

80x60x12 mm. termorulle – 74 gr.
60 stk. pr. kasse

Kr. 600,-

57x42x12 mm. termorulle – 55 gr.
60 stk. pr. kasse

Kr. 360,-

V400M mobilterminal
Kontaktløs læser (NFC) samt
understøttelse af MobilePay – inkl.
ladebase og datakort.

Kr. 8.900,-

DANSK KASSESYSTEM ER EN AF MARKEDETS STØRSTE OG MEST ERFARNE LEVERANDØRER AF KOMPLETTE KASSELØSNINGER.
MERE END 40 ÅRS SAMLET ERFARING MED KASSESYSTEMER HAR BEVIRKET, AT VI I DAG HAR SPECIELT UDVIKLEDE OG
TILPASSEDE LØSNINGER TIL STORT SET ALLE BRANCHER.

7412 3340
WWW.DANSKKASSESYSTEM.DK
INFO@DANSKKASSESYSTEM..DK

Landsdækkende salg og service:
Sønderborg - Aalborg
Odense – Holstebro og Holbæk

ALLE PRISER ER OPLYST EKSKLUSIV MOMS SAMT PROGRAMMERING OG LEVERING. DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL, VALUTASTIGNINGER OG UDSOLGTE VARER.

