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EKKA МІКРО.ХМ
Апарат
електронний
контрольно-касовий
портативний МІКРО.ХМ – результат плідної
співпраці ТОВ «ПОС-Технолоджи» та ПП «ХелпМікро»
ЕККА МІКРО.ХМ призначений для автоматизації
торгових операцій, надання та обліку послуг
платежів і розрахунків, а також обліку і контролю
фінансово-господарської
діяльності
суб’єктів
підприємницької діяльності.
МІКРО.ХМ
має
широкі
можливості стаціонарних ЕККА.

функціональні

У цьому апараті реалізовано контрольну стрічку в електронній формі (КСЕФ). КСЕФ
являє собою копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, послідовно
сформованих ЕККА, які створені в електронній формі та зберігаються на вбудованому носії
контрольної стрічки (картка ММС) у формі пакетів даних.
ЕККА має можливість передачі електронних копій
контрольно-звітної інформації бездротовими каналами
зв'язку до органів державної податкової служби (ДПС) за
допомогою вбудованого GSM-модему відповідно до Наказу
Міністерства фінансів України №1057 від 08.10.2012р.
Сфера застосування ЕККА - підприємства, установи та
організації всіх форм власності, а також громадяни суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг в умовах наявності та відсутності
мережного електроживлення на місці застосування.
ЕККА має графічний індикатор, на якому відображаються
числові значення операцій, які реєструються, довідкова і
допоміжна інформація. Інформація відображається в два рядки і рядок статусної
інформації, де відображається поточний статус апарату та інша додаткова інформація.

Перспективна модифікація ЕККА МІКРО.ХМ
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Функціональні можливості ЕККА МІКРО.ХМ
Найменування параметра
1 Режими роботи
- реєстрація продажу
- вивід звітів без скидання накопичуючих регістрів
- вивід звітів зі скиданням накопичуючих регістрів
- програмування.
2 Кількість програмованих товарів (послуг), не менше
3 Кількість відділів
4 Кількість груп товарів (послуг), що оподатковуються
5 Кількість касирів (кількість паролів)
6 Кількість податкових груп та зборів:
- з додатнім підсумком;
- з від’ємним підсумком;
- без оподаткування
7 Заголовок чека (початкове повідомлення), рядків довжиною 32 символи:
програмування податкового, та реєстраційного номеру.
8 Заключне повідомлення чека, рядків довжиною 32 символи
9 Форми ПДВ
- включений ПДВ
- додатковий ПДВ
- акцизний збір
10 Числове значення ПДВ по кожній ставці
11 Найменування кожного товару (послуги), не менше
12 Найменування кожного відділу - не менше
13 Найменування кожної групи товарів - не менше
14 Ім’я касира (оператора), символів, не більш
15 Кількість розрядів, не менше для:
- суми , що вводиться
- ціни, що програмується
- суми, що відображається індикатором
- денного підсумку
- періодичного підсумку
- паролю касира
16 Порядковий номер чека
18 Ширина термопаперу чекової стрічки (мм)
19 швидкість друку (мм/сек) не більше ніж
20 Інтерфейс RS-232
21 Інтерфейс USB
22 Wi-Fi*
23 GSM/GPRS модем
24 Напруга живлення, В
25 Струм споживання, А, не більше ніж
26 Габаритні розміри, мм, не більше ніж
27 Маса нетто, кг, не більше ніж

Значення
+
+
+
+
15000
15
8
16
4
4
1+1
3+1+1
1
+
+
+
до 99,99%
22
12
12
20
7
7
8
9
12
6
1-9999
57
75
+
+
опційно
Так
9
1
192х91х58
0,5

Романенко Олександр, Директор ТОВ "ПОС-Технолоджи" +380637335896, +380674650103, info@ipos-print.com

Нове покоління POS рішень

