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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedstawiciel Posnet:

Posnet NEO XL to nowa kasa fiskalna z elektroniczną kopią paragonów           
i dużą bazą towarową do 60 000 PLU. Dedykowana jest do placówek 
handlowych o średnim i dużym natężeniu ruchu. Kasę wyposażono w port 
Ethernet, który pozwala na równoczesną zdalną komunikację z programem 
magazynowym, systemem monitoringu oraz odczyt kopii elektronicznej. 
Edycja baz danych i konfiguracja NEO XL odbywa się bez przerywania 
pracy kasjera, co zwiększa komfort pracy i efektywność wykorzystania 
urządzenia w placówce handlowej. 

Posnet NEO XL to nowoczesne, efektywne i optymalne rozwiązanie             
dla Twojego sklepu. 

baza towarowa PLU 
nazwa towaru 
dodatkowe kody kreskowe
max. ilość kodów do PLU
zestawy 
notatnik
kasjerzy
opakowania
formy płatności
rabaty / narzuty
rabaty czasowe
jednostki miary
klawisze szybkiej sprzedaży
grupy towarowe
formaty kodów ważonych
opisy wypłat
opisy towarów
obsługa błędów (opisy)
stawki VAT
bufor pozycji paragonowych

30 000 (standard)/ 60 000 (plus)
40 znaków
6 000
20
6 000 (łączna ilość elementów we wszystkich zestawach)
1 000 PLU
35
65
35 (w tym 20 walut np. EURO)
50
8
10
75 (3 x 25)
100
9
10
50
20
7 (A...G)
20 000

wyświetlacz operatora
wyświetlacz klienta

graficzny 4 x 24 znaki
alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków

ilość klawiszy 56 klawiszy (w tym 25 programowalnych)

typ
szybkość wydruku
ilość znaków w wierszu
szerokość papieru
długość rokli papieru

jeden, termiczny (oryginał + kopia elektroniczna)
20 linii/s
40
57 mm
100 m

Ethernet
4 x RS232

szuflada
multiplekser w opcji

komputer, odczyt kopii elektronicznej (IND), monitor transakcji
komputer, modem, skaner, waga, multiplekser, weryfikator cen, 
drukarka paragonowa, monitor transakcji
interfejs 6V, 12V, 18V, 24V
dodatkowo 2 złącza RS232 (waga, skaner) i złącze PS2 (skaner)

zasilacz zewnętrzny
wbudowany akumulator

230V / 24/2,08A
zapewniający wydruk min. 6000 linii

wymiary
waga

314 x 148 x 369 mm (szer. x wys. x dł.)
~ 4,4  kg

KOPIA ELEKTRONICZNA (Informatyczny Nośnik Danych )
typ karta SD/SDHC

WIELOWALUTOWOŚĆ
eurofiskalizacja możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł 

fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. EURO)

BAZY DANYCH

WYŚWIETLACZE

KLAWIATURA

MECHANIZM DRUKUJĄCY

ZŁĄCZA

ZASILANIE

WYMIARY I WAGA

EJ



Multiplekser podłączony do jednego 
z portów szeregowych COM1 – COM4 
kasy, pozwala zwiększyć ilość złączy 
komunikacyjnych o dwa gniazda RS232 
do podłączenia wagi i czytnika kodów 
kreskowych oraz jedno gniazdo PS2 
dla klawiaturowego czytnika kodów 
kreskowych. 
Multiplekser jest wyposażeniem dodat-
kowym.

Korzyści ze stosowania kasy 

Posnet NEO XL

Solidna konstrukcja z metalowymi 
prowadnicami i łożyskami. Posiada 
8 przegród na banknoty (wymiarowo 
dostosowane do polskich złotych i Euro), 
wyjmowany 9-cio przegrodowy pojemnik 
na bilon, szczelinę wrzutową 
oraz zamknięcie na kluczyk. Szuflada 
otwierana jest poleceniem z kasy 
lub za pomocą kluczyka, dodatkowo 
otwarcie awaryjne. 
Szuflada jest wyposażeniem dodatkowym.

- współpraca z komputerem on-line, bez przery-  
wania pracy kasjera (RS232 i Ethernet)

- duża, programowalna klawiatura z trzema 
poziomami klawiszy skrótu i nakładką ochronną

- rozbudowane funkcje kasjerskie (deklaracja stanu 
i weryfikacja utargu, maksymalna wartość dla 
paragonu oraz produktu etc.)

- tryb sprzedaży z widoczną nazwą towaru 
tj. definiowaniem ilości, ceny, numeru PLU i rabatu

- funkcja sprawdzania ceny towaru na kasie i przez 
podłączone weryfikatory cen

- funkcja wagi kalkulacyjnej oraz obsługa kodów 
ważonych

- obsługa magazynu i receptur dla zestawów 
towarów

- moduł generowania zamówień i inwentaryzacji
- obsługa kart lojalnościowych i rabatowych 

bezpośrednio na kasie lub z autoryzacją systemu
- przypominanie o obowiązkowym przeglądzie 

technicznym i niewykonanym raporcie dobowym
- możliwość wstrzymania sprzedaży, gdy nie 

wykonano raportu dobowego

- sklepy i supermarkety spożywczo-przemysłowe
- sklepy drogeryjno-kosmetyczne
- piekarnie i cukiernie
- średnie lokale gastronomiczne, fast-food itp.
- butiki
- różnorodne sklepy typu: mięsne, monopolowe,  
pasmanteryjne, jubilerskie

Obsługa różnych napięć 
sterujących szufladą kasową

Dowolna edycja wszystkich 
baz danych

Ethernet

Edycję wszystkich baz danych 
oraz konfigurację kasy w tym nagłówek 
i stawki VAT, można wykonać poprzez 
interfejs komunikacyjny w każdym 
momencie użytkowania kasy (również 
po fiskalizacji).

Korzyści: Pełna obsługa kasy w trybie 
fiskalnym z poziomu aplikacji 
sprzedażowej lub innej, dająca swobodę 
zdalnego administrowania zasobami kasy 
i efektywnego zarządzania procesem 
sprzedaży (rabaty, karty stałego klienta, 
uprawnienia kasjerów etc.).

Karta SD zamiast papierowej rolki 
papieru (Kopia elektroniczna)
Kopie paragonów oraz inne wydruki 
z kasy zapisywane są w formie 
elektronicznej na karcie SD.

Korzyści: Znaczna redukcja kosztów 
ponoszonych na materiały eksploata-
cyjne (rolki kasowe). Ograniczenie 
nakładów finansowych związanych 
z przechowywaniem "tradycyjnych" kopii 
paragonów. Możliwość zdalnego 
tworzenia kopii zapasowej danych z IND 
oraz szybki dostęp do tych danych 
z poziomu komputera. 

Konfigurowane napięcie szuflady 
pozwala na współpracę z szufladami 
o interfejsie napięciowym: 6V, 12V, 18V, 
oraz 24V.

Korzyści:  Możliwość współpracy kasy 
z większością szuflad dostępnych 
na rynku.

Duża baza towarowa (PLU)
Pojemność bazy towarowej wynosi 30 000 
w wersji podstawowej i do 60 000 PLU
w wersji plus. Programowanie z komputera 
bazy towarowej w kasie do 6 800 PLU/min. 
(port Ethernet).

Korzyści: Możliwość łatwego i szybkiego 
zaprogramowania dużej ilości towarów 
oraz zmiana i aktualizacja bazy PLU 
z poziomu komputera, bez przerywania 
pracy kasjera. Cechy i funkcje kasy Posnet NEO XL

Polecane do:

Multiplekser 

Szuflada kasjerska Posnet SKL

Kasa posiada złącze Ethernet (100 Mb)   
z równoczesną obsługą kilku usług 
na portach TCP. Komunikacja z kasą 
zawsze odbywa się on-line bez przery-
wania pracy kasjera.

Korzyści: Połączenie kasy z siecią LAN 
umożliwia jednoczesną komunikację 
z systemem  sprzedaży, odczyt kopii 
elektronicznej (nośnika IND) 
oraz integrację z systemem videomoni-
toringu sklepowego.


