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KONFIGURATOR BOKSÓW KASOWYCH

Konfigurator boksów kasowych to innowacyjna aplikacja webowa umożliwiająca Klientom samodzielną konfigurację stanowiska kasowego według
własnych potrzeb. System umożliwia wybór różnych opcji wyposażenia takich jak:
• strona boksu,
• szerokość skanera,
• długość taśmy,

• rodzaj komory,
• wybór kolorystyki,
• itd.

Po zalogowaniu się do uprzednio utworzonego konta Klient otrzyma konkretne informacje na temat dostępności oraz ceny boksu, będzie miał
również możliwość wygenerowania zamówienia. W panelu użytkownika znaleźć można historię poprzednich konfiguracji dzięki czemu można w
łatwy sposób ponowić swoje ostatnie zamówienie.
Więcej informacji na stronie: www.dktechnology.pl
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NOWOŚĆ!

NOWA LINIA BOKSÓW KASOWYCH

W naszym najnowszym boksie
kasowym zastosowano listwę led
informującą klienta o otwartym lub
zamkniętym stanowisku oraz
uniwersalny system do montażu
monitorów typu VESA

Charakteryzuje się opływowym kształtem oraz nowoczesnym designem.
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Szeroka komora odkładcza

STANOWISKO KASOWE DK.BKM

długość całkowita: od 1750 mm do 3900 mm
szerokość: 1210 mm
wysokość: 860 mm

Przesuwna taśma transportująca:
od 450 mm do 2200 mm

Materiał:
korpus z blachy grubości 1 mm; wykończenie z
blachynierdzewnej typu “skórka pomarańczy”
dopuszczonejdo kontaktu z żywnoscią; listwa
odbojowa PCV; osłonaskanera wykonana z pleksy z
półką pod klawiaturę;w górnej części wyprofilowane
miejsce na monet(osłona pin-pad).

Malowanie:

lakierowanie farbami proszkowymi –
kolorystykawedług wzornika RAL.

Informacje dodatkowe:

• posiada miejsce na koszyki zakupowe,
• blat kasjerski,
• przekładki “następny klient”,
• półka na kasetkę na pieniądze,
• panel do sterowania boksem kasowym,
• przycisk wyłączenia awaryjnego,
• miejsce na skaner lub czytnik kodów z wagą,
• silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16 m/s, wyłączany
standardowo wyłącznikiem nożnym i fotokomórką.
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Wąska komora odkładcza

długość całkowita: od 1730 mm do 3000 mm
szerokość: 1165 mm
wysokość: 860 mm

Przesuwna taśma transportująca:
od 450 mm do 2200 mm

Materiał:
korpus z blachy grubości 1 mm; wykończenie z
blachynierdzewnej; listwa odbojowa PCV; osłona
skanerawykonana z pleksy z półką pod klawiaturę; w
górnej cześci wyprofilowane miejsce na monety
(osłona pin-pad).

Malowanie:

lakierowanie farbami proszkowymi –
kolorystykawedług wzornika RAL.

Informacje dodatkowe:

• posiada miejsce na koszyki zakupowe,
• blat kasjerski,
• przekładki “nastepny klient”,
• półka na kasetkę na pieniądze,
• panel do sterowania boksem kasowym,
• przycisk wyłączenia awaryjnego,
• miejsce na skaner lub czytnik kodów z wagą,
• silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16 m/s, wyłączany
standardowo wyłącznikiem nożnym i fotokomórką.
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STANOWISKO KASOWE DK.BKM d

STANOWISKO KASOWE DK.BKM.BT

Wersja bez tasmy transportujacej:
długosc całkowita: od 1760 mm do 3000 mm
szerokosc: 1165 mm
wysokosc: 860 mm
Materiał:
korpus z blachy grubosci1 mm; wykonczenie
z
blachy
nierdzewnej
typu
“skórka
pomarańczy” dopuszczonej do kontaktu z
zywnoscia; listwa odbojowa PCV; osłona
skanera wykonana z pleksy z półka pod
klawiature; w górnej czesci wypro6lowane
miejsce na monety (osłona pin-pad).
Malowanie:
lakierowanie farbami proszkowymi –
kolorystyka według wzornika RAL.
Informacje dodatkowe:
• posiada miejsce na koszyki zakupowe,
• blat kasjerski,
• przekładki “następny klient”,
• półka na kasetkę na pieniądze,
• panel do sterowania boksem kasowym,
• przycisk wyłączenia awaryjnego,
• miejsce na skaner lub czytnik kodów z wagą,
• silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16 m/s, wyłączany
standardowo wyłącznikiem nożnym i
fotokomórką.
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Materiał:

GÓRA BOKSU KASOWEGO
Możliwość wykonania według
indywidualnego zamówienia

korpus z blachy gr. 1 mm; wykończenie z blachy
nierdzewnej, dekoracyjnej, dopuszczonej do kontaktu
z żywnością; osłona skanera wykonana z pleksy z
półką pod klawiaturę; w górnej części wyprofilowane
miejsce na monety (osłona pin-pad)
Malowanie:
lakierowanie farbami proszkowymi – kolorystyka
według wzornika RAL.
Informacje dodatkowe:
• posiada blat kasjerski,
• przekładki “następny klient”,
• półka na kasetkę na pieniądze,
• panel do sterowania boksem kasowym,
• przycisk wyłączenia awaryjnego,
• miejsce na skaner lub czytnik kodów z wagą,
• silnik rolkowy 220V/50Hz, 0,16 m/s, wyłączany
standardowo wyłącznikiem nożnym i fotokomórką.
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Posiadamy w ofercie metalowe regały
sklepowe służące do składowania towarów w
sklepach, w których klienci używają typowych
wózków zakupowych. Wszystkie elementy
regałów
wykonane
są
z
blach
zimnowalcowanych, lakierowanych farbami
proszkowymi według palety RAL. Regały
wyposażone są w ściankę tylną, która w
zależności od modelu może być pełna lub
perforowana (na zawieszki). Dodatkowym
atutem naszych regałów jest możliwość
regulacji kąta nachylenia półek wiszących
oraz prosty montaż bez użycia śrub i
nakrętek.

REGAŁY SKLEPOWE
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STELAŻ NA OWOCE I WARZYWA

Stelaże na owoce i warzywa są przeznaczone
do prezentacji oferty w sklepie lub też na
zewnątrz. Zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby łatwo można było je złożyć do
transportu lub do przechowywania.
Wymiary:
wysokość: 1050 mm,
długość: 1050 mm,
szerokość: 950 mm
Materiał:
rama z profili stalowych; półka na skrzynki
wykonana z siatki z zabezpieczeniem przed
zsunięciem.
Malowanie:
powierzchnia ocynkowana lub powlekana
proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL.
Informacje dodatkowe:
• wygodny montaż i demontaż,
• regulacja kąta nachylenia siatki,
• zamontowane stopy regulacyjne w bardzo
łatwy sposób pozwalają na wypoziomowanie
regału,
• produkt posiada Certyfikat Zgodności
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Fakturomat – to samoobsługowe urządzenie
fakturujące, umożliwiające klientowi uzyskanie
faktury VAT bez
udziału personelu sklepu.

FAKTUROMAT

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań
i wyposażeniu w intuicyjne oprogramowanie jest
prosty w obsłudze, funkcjonalny i trwały. Jest
idealnym rozwiązaniem, usprawniającym obsługę
administracyjną klienta w punktach sprzedaży z dużą
ilością nabywców.
To innowacyjne urządzenie, wykonane z wysokiej
jakości materiałów, uniwersalne w zakresie
wymiarów,
kolorystyki i elementów wykończeniowych.
Fakturomat jest wyposażony w urządzenie skanujące
paragon, dopasowane technicznie do posiadanej
przez klienta drukarki, oprogramowanie do obsługi,
monitor dotykowy, komputer IBM oraz UPS.
Szybko i sprawnie wystawia fakturę VAT. Daje
klientowi możliwość wyboru pozycji paragonu, które
mają się znaleźć na fakturze. Oszczędza czas i
redukuje koszty utrzymania personelu.
Więcej informacji o produkcie:
www.fakturomat.com.pl

9

PRZEPISOMAT

Przepisomat to urządzenie do wyszukiwania i
wyświetlania przepisów kulinarnych w oparciu o bazę
stworzoną przez sieć handlową. Klient po wejściu do
sklepu ma możliwosc wyszukania przepisu według
ulubionych produktów lub przejrzenie przepisów
polecanych w danym tygodniu, a nastepnie jego
wydrukowania bądź wysłania na adres e-mail. Jeśli
klient wyrazi akceptację, sieć handlowa dołączy
podany adres do swojej bazy danych, w celu
informowania np. o aktualnych promocjach.
Przepisomat ma wbudowany skaner, dzieki czemu
klient ma mozliwość sprawdzenia ceny produktu oraz
wyszukania przepisu kulinarnego po jego kodzie
kreskowym. Urzadzenie stanowi idealne narzędzie
dla działu marketingu, ponieważ może być
integrowane z programami lojalnościowymi.
Umożliwia pozyskanie ważnych informacji o kliencie,
takich jak np.: czas poświęcony na robienie zakupów,
częstotliwość odwiedzania sklepu, czy najcześciej
wybierane
produkty.
Podczas
bezczynności
urządzenia możliwe jest prezentowanie reklam i
informacji
promocyjnych.
Przepisomat
to
innowacyjny, nowatorski produkt, umożliwiający
prowadzenie przemyślanych i skutecznych akcji
marketingowych oraz zachęcający klientów do
częstszych i większych zakupów.
Więcej informacji o produkcie:
www.przepisomat.com
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Wróżewy 37, 63-700 Krotoszyn
tel. +48 62 721 33 90, +48 515 149 894
handlowy@dktechnology.pl, www.dktechnology.pl

