
Siła rekomendacji 

T e c h n o l o g i e  s p r z e d a ż y

Tysiące zadowolonych właścicieli małej gastronomii

Ponad 700 tysięcy urządzeń fiskalnych działających na rynku to produkty Novitus. 
Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji, obejmującej swoim zasięgiem obszar całego 
kraju, oferujemy najlepszy serwis oraz wsparcie techniczne zarówno dla drobnych 
przedsiębiorców jak i potężnych firm. Novitus to 20 lat doświadczenia, niezmiennie 
najwyższa jakość i potwierdzona niezawodność. Pozycja lidera i zaufanie klientów 
zobowiązują nas do dostarczania wyłącznie najlepszych rozwiązań. Nowe funkcjo-
nalności, prosta i intuicyjna obsługa zapewniają wysoki komfort pracy z każdym 
z naszych urządzeń. Dedykowane wersje kas oraz drukarek fiskalnych zostały 
doskonale dopasowane do specyfiki pracy w małej gastronomii.
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Rekomendowana przez 
producenta cena 

kasy fiskalnej Nano E, to 
1586,70 zł brutto

Realny koszt 
zakupu kasy 
Nano E 
wynosi 
886,70 zł

Odliczenie 
od podatku 

700 zł

! Kompleksowa oferta z zakresu elektronicznych 
transakcji. Przetwarzanie transakcji płatniczych, 
obsługa płatności masowych, sprzedaż produktów 
i usług elektronicznych.

Funkcjonalności:Rekomendowany dla:

Nano E to obecnie najpopularniejsza kasa fiskalna na rynku. Opinie użytkow-
ników jednoznacznie potwierdzają, iż urządzenie doskonale sprawdza się 
w małej oraz średniej gastronomii. Wiedza o potrzebach naszych klientów 
pozwoliła na stworzenie dedykowanej wersji kasy fiskalnej Nano E. Niewielki 
rozmiar, mała waga oraz bardzo wydajny akumulator, pozwalają na wygod-
ne korzystanie z urządzenia w dowolnym miejscu. Elektroniczna kopia to 
spora oszczędność pieniędzy oraz miejsca, potrzebnego do magazynowania 
rolek z tradycyjną kopią paragonu. Pomimo bogatej funkcjonalności, kasa 
jest wyjątkowo prosta, wręcz intuicyjna w obsłudze. Wysokiej jakości podze-
społy zapewniają jej niezawodność na najwyższym poziomie. Nano E może 
komunikować się m.in. z komputerem, wagą, skanerem, terminalem płatni-
czym. Podświetlana i precyzyjna klawiatura switchowa, pokryta silikonową 
nakładką zabezpiecza elektronikę przed zanieczyszczeniami lub przypadko-
wym zalaniem. Oferowane przez nas kasy z homologacją GUM posiadają 
najnowsze oprogramowanie, umożliwiające drukowanie grafiki w nagłówku 
paragonu, zaprogramowania nazwy usługi lub towaru do 40 znaków oraz 
wydrukowanie NIP-u nabywcy na paragonie.

Dowiedz się więcej i zamów urządzenie na: www.novitus.pl

Podatnik wprowadzający kasę rejestrującą (fiskalną) po raz pierwszy, może 
liczyć na zwrot z Urzędu Skarbowego do 90% wartości urządzenia (nie więcej 
niż 700 zł). Dzięki temu ustawowemu odliczeniu, realny koszt zakupu kasy 
Nano E, to tylko 56% jej wartości.

Kasa zostanie Ci w kieszeni!
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Koniecznie obejrzyj pełną prezentację wideo!

Funkcjonalności:Rekomendowany dla:

Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza tech-
nologia dedykowana dla małych punktów 
sprzedaży z elektroniczną kopią paragonu. 
Kasa współpracuje z komputerem, pozwala 
na podłączenie czytnika kodów kreskowych, 
wagi oraz terminala płatniczego. Mechanizm 
drukujący typu „wrzuć i pracuj”, czytelne wy-
świetlacze oraz intuicyjna klawiatura ułatwią 
codzienną pracę. Zaktualizowane oprogramo-
wanie kasy pozwala na korzystanie z nowych 
funkcjonalności: nazwy towarów o długości 
do 40 znaków, możliwość drukowania grafiki 
w nagłówku paragonu oraz wydrukowanie 
NIP-u nabywcy na paragonie dla klienta.

DEON E to przenośna drukarka z elektronicz-
ną kopią paragonu. Niewielkie rozmiary, lekka 
konstrukcja, ergonomiczna, odporna na ude-
rzenia obudowa, możliwość pracy w trudnych 
warunkach atmosferycznych oraz wydajny 
akumulator – to tylko nieliczne zalety tego 
urządzenia. Mechanizm drukujący typu „wrzuć 
i pracuj” alfanumeryczna klawiatura oraz 
opcjonalnie moduł bluetooth pozwalający na 
bezprzewodową komunikację z komputerem. 
Podświetlana klawiatura, pokryta silikonową 
nakładką zabezpieczającą przed zalaniem. 
Możliwość drukowania logo graficznego w na-
główku, umieszczania NIP-u nabywcy na para-
gonie fiskalnym oraz drukowania faktur VAT, 
kodów QR, kreskowych oraz dowolnej grafiki.

BONO E to drukarka fiskalna dedykowana do 
małych i średnich punktów handlowych, pro-
wadzących sprzedaż z poziomu komputera. 
Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu 
znacznie obniża koszty eksploatacji urządze-
nia. Wysokiej jakości mechanizm drukujący, 
znanej firmy SEIKO, typu „wrzuć i pracuj” 
ułatwia wymianę papieru. Drukarka posiada 
możliwość drukowania logo graficznego w na-
główku, umieszczenia NIP-u nabywcy na para-
gonie fiskalnym, kodów kreskowych, QR oraz 
dowolnej grafiki.

Funkcjonalności:Rekomendowany dla:

Funkcjonalności:Rekomendowany dla:
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Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży
Comp sa
ul. Nawojowska 118 • 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 444 07 20 • faks +48 18 444 07 90
info@novitus.pl • infolinia 801 13 00 23

www.novitus.pl

Autoryzowany Partner

Dlaczego kasa Novitus?

Technologia

Kasy oraz drukarki fiskalne z ko-
pią elektroniczną wyposażone 
są w jedną stację mechanizmu 
drukującego, drukującą oryginały 
paragonów, raporty, itp. Kopia 
wszystkich wydruków zapisywana 
jest na karcie pamięci SD. Podczas 
pracy urządzenia, kopia E zapi-
sywana jest w jego podręcznej, 
wbudowanej pamięci. Przepisa-
nie danych z pamięci podręcznej 
na kartę SD następuje wraz z wy-
konaniem raportu dobowego. 
W tym celu urządzenie weryfiku-
je poprawność danych zapisanych 
na karcie z zapisem w pamięci 
podręcznej. Każdy zapis na kartę 
SD oznaczony jest podpisem elek-
tronicznym, którego „odcisk” za-
pisywany jest w pamięci fiskalnej. 
Istnieje możliwość wydrukowa-
nia (w tradycyjny sposób) kopii 
każdej pozycji zarejestrowanej 
w pamięci podręcznej czy karcie 
SD. Karta z elektroniczną kopią 
jest dostępna dla użytkownika – 
w razie potrzeby można ją wyjąć 
i odczytać w komputerze z czytni-
kiem kart SD. Na karcie SD dane 
zapisywane są w sposób jawny, 
w plikach tekstowych. Novitus 
udostępnia dedykowany program 
komputerowy NEArch do odczy-
tu, wyszukiwania, raportowania 
i archiwizacji danych na płycie CD.

Wyróżnienia
Każdy rok istnienia na rynku marki Novitus naznaczony jest nagrodami, wy-
różnieniami i tytułami. Są one odzwierciedleniem uznania zarówno specja-
listów w tej branży , jak i samych użytkowników. Nagrody są przyznawane 
konkretnym produktom lub całej firmie za innowacyjność w podejściu do 
tworzonych produktów.

Szybki 
i profesjonalny serwis

Rozbudowana sieć autoryzo-
wanych punktów serwisowych, 
obejmujących swoim zasięgiem 
obszar całego kraju, gwarantuje 
naprawę urządzeń produkowa-
nych i dystrybuowanych przez 
NOVITUS w ramach udzielonych 
im uprawnień. Ponad 1000 au-
toryzowanych punktów serwi-
sowych jak i serwisy producenta 
rozlokowane w całym kraju 
(serwis centralny w Nowym Są-
czu i 7 oddziałów: w Warszawie, 
Dąbrowie Górniczej, Wrocławiu, 
Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu 
i Łodzi) zapewniają użytkowni-
kom bardzo szybką i skuteczną 
obsługę serwisową.

www.novitus.pl
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