
Kasy rejestrujące i współpracujące z nimi 

urządzenia peryferyjne zmieniają się na naszych 

oczach. Producenci wręcz prześcigają się w po-

mysłach, a ich działania zmierzają w konkretnym 

kierunku: stworzenia technologii, która będzie 

zarówno niewielka, jak i nowoczesna. Rozwiąże 

problem wiecznego braku miejsca i nie zmusi 

do rezygnacji z przydatnych opcji. Tak powstało 

pierwsze urządzenie fiskalne na polskim rynku z 

funkcją kaso-wagi, czyli Posnet Revo.

Revolucyjna technologia – wynik 
ważenia na ekranie kasy

Dotychczas połączenie kasy i wagi najczę-

ściej prezentowało się następująco: dwa duże 

urządzenia, część transakcji należy obsłużyć przy 

pomocy jednego, a część na klawiaturze dru-

giego. Do tego kilka poskręcanych kabli. Posnet 

Revo w prosty sposób rozwiązuje ten problem. 

Pełna integracja wymaga zastosowania tylko 

jednego przewodu, gdyż waga czerpie energię 

prosto z kasy fiskalnej. Obydwa urządzenia moż-

na ustawić obok siebie, bo nie zajmą dużo miej-

sca, natomiast kabel komunikacyjny – umieścić 

pod szalką ważącą. Na tym jednak udogodnienia 

się nie kończą.

Użytkownik Revo zyskuje błyskawiczny do-

stęp do funkcji tarowania i zerowania. Odbywa 

się to bowiem bezpośrednio przy użyciu klawia-

tury kasy. Ponadto, wynik ważenia jest wyświetla-

ny na 2 ekranach urządzenia fiskalnego, dzięki 

czemu informacje są widoczne zarówno dla ka-

sjera, jak i klienta - wyjaśnia Marcin Ciechowicz, 

ekspert Polskiego Centrum Kas Fiskalnych.

Bo kasa i waga to czasem za mało
Transakcje elektroniczne sprawiły, że trudno 

dziś wyobrazić sobie stanowisko sprzedaży bez 

terminala płatniczego. Urządzenia tego typu 

można spotkać nawet w małych sklepach. Dużym 

ułatwieniem pracy jest obecność skanera kodów 

kreskowych, który szybko odczyta dane dotyczą-

ce konkretnego wyrobu. Do systemu warto też 

dodać szufladę na pieniądze. Poza tym, dobrym 

pomysłem będzie wdrożenie oprogramowania 

sprzedażowego dla firmy. Pojawia się tylko jedno 

pytanie: w jaki sposób połączyć to wszystko?

Kasa fiskalna marki Posnet została wypo-

sażona w różnorodne interfejsy komunikacyjne. 

Revo może wymieniać dane jednocześnie przez 

Ethernet, Wi-Fi i GPRS. Obecny w niej port USB 

zapewnia m.in. automatyczną obsługę czytnika 

kodów kreskowych oraz archiwizację danych z 

elektronicznej kopii paragonów na pendrivie. 

Ponadto, kasa świetnie współpracuje z urządze-

niami peryferyjnymi, popularnymi programami 

sprzedażowymi oraz systemami: lojalnościowo-

-rabatowym i wideomonitoringu. W tym modelu, 

za możliwość połączenia wszystkich rozwiązań 

technologicznych, odpowiada funkcja multikomu-

nikacji - podkreśla Marcin Ciechowicz.

Wydruk i wydawanie paragonów
to żadne wyzwanie!

Dbanie o potrzeby klienta to podstawa funk-

cjonowania wielu firm, nie tylko w przypadku 

branży mięsnej. Jeśli dodatkowo przedsiębiorca 

zapewni sobie i swoim pracownikom komfort 

System sprzedaży w sklepie mięsnym?
Taki, który nie zajmie dużo miejsca

Zaaranżowanie stanowiska sprzedaży w sklepie mięsnym to nie lada wyzwanie. Miejsce pracy trzeba wyposażyć w urządzenia, 
które umożliwią komfortowe i szybkie obsługiwanie klientów, a przy okazji nie zajmą zbyt dużo przestrzeni. Kasa fiskalna, waga 
elektroniczna, terminal do kart płatniczych, szuflada kasowa… To tylko podstawowe elementy systemu. Na szczęście współczesne 
rozwiązania technologiczne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Przykładem tego jest Posnet Revo.

wykonywania obowiązków – zyska klucz do suk-

cesu. Przy tworzeniu Posnet Revo pomyślano 

również o tym. W kasie zastosowano innowacyjny 

mechanizm termiczny, który wystawia paragon 

fiskalny z prędkością 47 linii tekstu na sekundę. 

Prędkość to jednak nie wszystko. 

Technologia wydruku została zaprojektowa-

na tak, aby maksymalnie usprawnić wydawanie 

paragonów. Urządzenie wystawia dowód sprze-

daży bezpośrednio w kierunku klienta, umożli-

wiając mu samodzielny odbiór tego dokumentu. 

Całą procedurę ułatwia wbudowany obcinacz 

papieru, który automatycznie odcina wydruk. 

Revo przyśpiesza prowadzenie sprzedaży i wpły-

wa pozytywnie na wyrabianie nawyku pobierania 

paragonów fiskalnych - tłumaczy ekspert PCKF.

Silikonowa klawiatura 
i zabezpieczony

mechanizm drukujący
Urządzenie wykorzystywane w sklepie mię-

snym powinno być nie tylko wszechstronne, ale 

także odporne na trudne warunki eksploatacji. 

Tylko wtedy zagwarantuje wiele lat niezawodnej 

i komfortowej pracy. Dlatego jednym z wariantów 

Posnet Revo jest kasa z silikonową klawiaturą, 

która uchroni urządzenie przed przypadkowym 

zalaniem i zabrudzeniami. 

Pod względem odporności na wnikanie wody 

i pyłu, na wyróżnienie zasługuje również me-

chanizm termiczny tego modelu. Technologia 

wydruku w Revo została zabezpieczona w taki 

sposób, aby nie straszne jej było np. zachlapanie 

- dodaje Marcin Ciechowicz. 

Urządzenie, które podkreśli
nowoczesny wymiar biznesu

Kasa fiskalna nie musi być nudna! W taki 

sposób model Revo promuje producent 

urządzenia, który jest obecny na 

polskim rynku od ponad 20 lat. 

Posnet, dzięki bogatemu do-

świadczeniu, nieprzerwanie 

dostarcza przedsiębiorcom 

zarówno funkcjonalne, jak 

i eleganckie rozwiązania 

technologiczne. A design 

jest jednym z licznych atu-

tów Revo. Kasa wyróżnia 

się niebanalnym wzornictwem 

i dbałością o detale. Jej ergonomicz-

na konstrukcja doskonale współgra z żywą 

i przykuwającą wzrok kolorystyką. Mówiąc wprost 

– to urządzenie fiskalne, które zapadnie w pamięć 

klientom i podkreśli nowoczesny wymiar biznesu.

Warto wspomnieć, że model ten jest do-

stępny w 6 wersjach, różniących się kolorysty-

ką. Właściciel sklepu może zamówić urządzenie 

w wybranym wariancie, a są to: śnieżna biel, 

limonkowa zieleń, słoneczny żółty, błękit oceanu, 

ognista czerwień i elegancki fiolet. Dostosowanie 

wzornictwa Posnet Revo do wystroju firmy lub 

osobistych preferencji użytkownika nie będzie 

stanowiło problemu – podsumowuje Marcin 

Ciechowicz.

Dane w formie cyfrowej, precyzyjna 
identyfikacja asortymentu…

Zadaniem kasy fiskalnej jest zarówno zauto-

matyzowanie procedur związanych z prowa-

dzeniem handlu, jak i uproszczenie obowiązku 

odprowadzania podatków. Aby jednak praca 

stała się zauważalnie wydajniejsza i sprawniej-

sza, niezbędne jest urządzenie z odpowiednimi 

funkcjami. Takie, które pozwoli na przechowy-

wanie kopii paragonów w formie elektronicznej, 

umożliwi precyzyjne zdefiniowanie wszystkich 

elementów asortymentu, zapewni korzystanie 

z trybu szybkiej sprzedaży oraz zaoferuje obsługę 

klientów nawet w sytuacji braku zewnętrznego 

źródła zasilania. Wszystko to i znacznie więcej 

znalazło się w Posnet Revo – niewielkiej kasie 

fiskalnej, która wykracza poza utarte schematy.

Polskie Centrum Kas Fiskalnych jest wiodą-

cym dostawcą kas i drukarek fiskalnych, a także 

oprogramowania dla firm. Projektujemy i wdraża-

my systemy sprzedaży oraz świadczymy opiekę 

serwisową dla sklepów o różnej powierzchni, 

działających zarówno samodzielnie, jak i w sieci 

placówek handlowych. Dostarczamy jedynie 

sprawdzone rozwiązania krajowych i zagranicz-

nych producentów.
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