T-ix R3000

Počítačka mincí a bankovek,
poukázek a stravenek
R3000 SPOČÍTÁ VŠE, CO MÁTE V POKLADNĚ, ZA
MÉNĚ NEŽ JEDNU MINUTU.
OBCHODY, FAST-FOODY, ČERPACÍ STANICE, RESTAURACE POTŘEBUJÍ PRO POČÍTÁNÍ HOTOVOSTI
RYCHLÉ, SPOLEHLIVÉ, JEDNODUCHÉ A KOMPLEXNÍ
ŘEŠENÍ. R3000 NABÍZÍ RYCHLÉ A PŘESNÉ POČÍTÁNÍ
A JEDNODUCHOU KONTROLU AKTUÁLNÍHO STAVU
MINCÍ, BANKOVEK, ALE I STRAVENEK NEBO DÁRKOVÝCH POUKÁZEK.
R3000 je navržen pro společnosti, které chtějí zefektivnit své peněžní hospodaření a získat více času na jiné,
profit tvořící aktivity.
Počítá celou pokladnu (bankovky, mince, dárkové
poukazy a stravenky) během jedné operace za méně
než minutu. Rychlejší počítání umožňuje provádět
více auditů a kontrol. To poskytuje manažerům
informace, které mohou rychle použít, pokud
nastanou nesrovnalosti. R3000 lze také připojit k tiskárně pro tisk výčetky.

„Instalace Tellermate radikálně vylepšila
a zjednodušila náš Cash management,
a zvýšila rychlost a přesnost zpracování.
Hotovost je lépe konsolidovaná, čímž se
zprůhlednila práce s penězi a audit.”

Příslušenství:
•
termotiskárna Tellermate
•
misky na mince Tellercup
•
nabíjecí baterie

Řada T-ix byla navržena jako počítačka s velkým PŘENOS DAT DO PC
výkonem a uživatelsky snadným ovládáním.
R3000 umožňuje napojení na PC a přenos dat.
VELKÝ DISPLEJ
Velký, podsvícený displej s vysokým rozlišením
umožňuje používat větší text a jasné ikony. Obrazovka je ergonomicky navržena pro rychlé a snadné
použití.

ODOLNOST VŮČI POŠKOZENÍ
T-ix je navržen jako odolná počítačka s robustním
designem, který snižuje poškození při dopadu na
zem. Voděodolná deska s tlačítky minimalizuje škody
při polití kapalinou.

INSTINKTIVNÍ STRUKTURA MENU
Tlačítko Home pro rychlý přístup do hlavního menu,
text v záhlaví a šipky pro přehlednou navigaci.
INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
Velký displej spolu se všeobecně používanými
navigačními tlačítky a jednoduchým ovládáním
vytváří snadno ovladatelné uživatelské rozhraní.

Vlastnosti T-ix R3000

• Počítá bankovky, mince, poukázky i stravenky
• Šablona pro CZK a EUR
• Odpočítávání pokladního limitu
• Přehled hotovosti (výčetka)
• Počítá ruličky mincí
• Rychlé stohování, velká plocha na peníze
• Připojení k tiskárně pro tisk mini stvrzenek
• Dvě měny
• Velký podsvícený displej s psanými a grafickými pokyny
• Jasná struktura menu a směrové navigační klávesy
• Lehké provedení s úchyty na manipulaci
• Kompaktní rozměry
• Ilustrovaný návod a průvodce
• Napojení na PC

Výhody:

• Velká úspora času při zpracování hotovosti
• Zamezení nadbytečných výdejů mincí na konci
směny
• Spočítání pokladny za méně než jednu minutu
• Rychlá kontrola stavu pokladny
• Více času pro profit tvořící činnosti
• Zlepšení přesnosti počítání
• Zlepšení informovanosti managementu
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