
Kasy fiskalne

Nowa era urządzeń fiskalnych



Kasa Ergo ONLINE świetnie sprawdzi się w sklepie, jak i na stoisku targowym.
Do kasy można podłączyć m.in.: wagę, skaner kodów kreskowych czy terminal płatniczy.

Graficzne
wyświetlacze

Połączenie z Centralnym 
Repozytorium Kas:

USB

modem GPRS (opcja)

WiFi (opcja)

Polecane dla:

mechaników samochodowych
wulkanizatorów
warsztatów wymiany opon
salonów kosmetycznych

fryzjerów
lekarzy i prawników
małej gastronomii
food trucków

Wrzuć i drukuj
Wymiana papieru zajmuje  
kilka sekund.

Nowoczesna kasowaga
Wykorzystywany standard 
połączenia kasy z szalką ważącą 
DS1 umożliwia obsługę wagi 
bezpośrednio z klawiatury kasy.

NIP nabywcy  
na paragonie Grafika na paragonachObsługa terminala

płatniczego



Najmniejsza kasa fiskalna ONLINE,
znakomite, mobilne rozwiązanie dla m.in. mechaników samochodowych i wulkanizatorów.

Mobilność i wydajność
Może wydrukować 8000 paragonów
bez dodatkowego zasilania.

Wrzuć i drukuj
Wymiana papieru zajmuje kilka
sekund.

Polecane dla:

mechaników samochodowych
wulkanizatorów
warsztatów wymiany opon
salonów kosmetycznych
fryzjerów

„POSNET Polska” S.A. informuje, że: (I) kasa fiskalna typu Mobile Online z modemem GPRS (+ karta SIM) (dalej: Urządzenie) umożliwia połączenie  
i przesyłanie danych między nią a Centralnym Repozytorium Kas, (II) pod warunkiem używania Urządzenia w zasięgu sieci telekomunikacyjnej spółki  
T-Mobile Polska S.A., dzięki skonfigurowanej z Urządzeniem karcie SIM, w okresie 80 miesięcy od dnia sprzedaży Urządzenia przez „POSNET Polska” S.A., 
zapewniona jest także transmisja danych, (III) w przypadku wskazanym w pkt. (II) powyżej po upływie 80 miesięcy od dnia sprzedaży Urządzenia przez 
„POSNET Polska” S.A., a także w przypadku, gdy Urządzenie używane jest poza zasięgiem sieci telekomunikacyjnej spółki T-Mobile Polska S.A. transmisja 
danych między Urządzeniem a Centralnym Repozytorium Kas wymaga uzyskania przez użytkownika Urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt 
dostępu do sieci telekomunikacyjnej, (iv) w przypadku, gdy taki dostęp do sieci ma być zapewniony w inny sposób niż przez przewodowe połączenie 
Urządzenia z komputerem przez złącze USB, „POSNET Polska” S.A. rekomenduje skontaktowanie się przez użytkownika Urządzenia z serwisem  
Urządzenia w celu skonfigurowania łącza z Urządzeniem.”

lekarzy i prawników
małej gastronomii
food trucków
mobilnych przedsiębiorców
placówek sezonowych

Połączenie z Centralnym 
Repozytorium Kas:

WiFi USB

modem GPRS (+karta SIM)

NIP nabywcy  
na paragonie Grafika na paragonachObsługa terminala

płatniczego



To kolejne urządzenie z niezwykle popularnej linii kas Bingo,
często wybieranych przez właścicieli małych punktów handlowych i usługowych. 

To pierwsza kasa produkowana przez FAWAG S.A. w wersji ONLINE.
Jest mała i prosta w obsłudze, a także ergonomiczna i funkcjonalna.

NIP nabywcy  
na paragonie

Grafika na paragonach

Polecane dla:

Polecane dla:

sklepów drogeryjno-kosmetycznych

sklepów osiedlowych i kiosków
warsztatów samochodowych

punktów usługowych
salonów kosmetyczno-fryzjerskich
fast foodów

butików
kwiaciarni
wysp handlowych

Połączenie
z Centralnym  
Repozytorium Kas:

USB

modem GPRS (opcja)

Ethernet

Obsługa terminala
płatniczego

NIP nabywcy  
na paragonie

Grafika na paragonach

Obsługa terminala
płatniczego

Połączenie z Centralnym  
Repozytorium Kas:

USB modem GPRS (opcja)Ethernet



NIP nabywcy  
na paragonie

Grafika na paragonach

Polecane dla:

sklepów średniej wielkości

sklepów osiedlowych i kiosków
lokali gastronomicznych

Połączenie
z Centralnym  
Repozytorium Kas:

USB

modem GPRS WiFi

Ethernet

Połączenie
z Centralnym  
Repozytorium Kas:

USB

WiFi modem GPRS (opcja)

Ethernet

Doskonale sprawdzi się w średnich i dużych placówkach handlowych. 
Jej użytkownicy najbardziej cenią sobie jej multifunkcyjność i wyjątkową odporność.

Obsługa terminala
płatniczego

Kasę Revo najczęściej wybierają przedsiębiorcy,
którzy stawiają na wielofunkcyjne urządzenie zamknięte w zwartej obudowie.

Polecane dla:

sklepów spożywczych
sklepów przemysłowych
sklepów osiedlowych

piekarni
lokali gastronomicznych
sezonowych punktów sprzedaży

delikatesów
minimarketów
piekarni

NIP nabywcy  
na paragonie

Grafika na paragonach

Obsługa terminala
płatniczego



typ

wbudowany akumulator

karta micro SD/micro SDHC, 4GB karta SD/SDHC, 4 GB

7 (A...G) 7 (A...G)

LCD 2 x 16 znaków, alfanumeryczny, podświetlany LCD 2 x 16 znaków, alfanumeryczny, podświetlanygraficzny 192 x 64 piksele, podświetlany graficzny 240 x 64 piksele, podświetlanyLCD 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podświetlany graficzny 192 x 64 piksele, podświetlany
LCD 2 x 16 znaków, alfanumeryczny, podświetlany numeryczny LED, 8 cyfrgraficzny 192 x 64 piksele, podświetlany graficzny 240 x 64 piksele, podświetlanyLCD 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podświetlany graficzny 192 x 64 piksele, podświetlany

7 (A...G) 7 (A...G)7 (A...G) 7 (A...G)

16 1665 6516 65

– –10 20– 20

5 55 105 10

10 10

1 1 1

22 1620 do 4716 20

10 1010 10

40 4040 4040 40

8 816 358 50

– –500 1 000– 1 000

16
10 10 10 10 10 10

16

–

– –
–

–

–

– –

–

termiczny Seiko  „drop-in - wrzuć i drukuj” termiczny Seiko „easy load” termiczny  „drop-in - wrzuć i drukuj” termiczny „drop in – wrzuć i drukuj”termiczny  „drop-in - wrzuć i drukuj” termiczny Citizen

32 10016 100

10 10

komputer, skaner, waga,
terminal płatniczy, modem GPRS/3G 

komputer, skaner, waga, szuflada
terminal płatniczy, modem GPRS/3G

monitoring transakcji 

komputer, skaner, waga, szuflada
terminal płatniczy, modem GPRS/3G

waga zintegrowana, drukarka paragonowa
pendrive, hub USB, czytnik kart magnetycznych

monitoring transakcji 

komputer, skaner, waga, szuflada
terminal płatniczy, modem GPRS/3G 

komputer, skaner, waga, szuflada
terminal płatniczy, modem GPRS/3G

waga zintegrowana, drukarka paragonowa
pendrive, hub USB, czytnik kart magnetycznych

monitoring transakcji 

komputer, skaner, waga, szuflada
terminal płatniczy, modem GPRS/3G

waga zintegrowana, drukarka paragonowa
pendrive, hub USB, czytnik kart magnetycznych

monitoring transakcji 

14 3030 6030 100

20 2010 20

4 000  8 0004 000/6 000*/8 000* 10 000/15 000*2 000 30 000/60 000*

16 (w tym 8 walut) 8 (w tym 4 waluty)16 (w tym 8 walut) 35 (w tym 20 walut)8 35 (w tym 20 walut)

– –1 000 6 000– 6 000

10 15 (3 poziomy x 5)27 (3 poziomy x 9) 42 (3 poziomy x 14 klawiszy)16 104 (4 poziomy x 26)

– –

WiFi/Bluetooth,
modem GPRS/3G

WiFi/Bluetooth,
modem GPRS/3G

WiFi/Bluetooth,
modem GPRS/3G

WiFi/Bluetooth,
modem GPRS/3G

modem GPRS/3Gmodem GPRS/3G

40 4040 4040 40

30 50– 50

– –1 000 12 000– 15 000

– –8 8– 8

8 816 168 35

5 5

w opcji
1 1 1

3

– –

w opcji (2) 2 4 3 + 1

57 5757 5757 57

5 55 5

– 10 000

Li - ion 7,4 V/2150 mAh AGM 6 V/1200 mAhLi - ion 7,2 V/2150 mAh AGM 6V/1,2 Ah Li – ion 7,2 V/2150 mAh AGM 12 V/2300 mAh

5 000 20 000– 50 000

karta micro SD/SDHC, 4 GB karta SD/SDHC, 4 GBkarta micro SD/SDHC, 4GB karta SD/SDHC, 4GB 
Pamięć chroniona

Zasilanie

baza towarowa (PLU)

wew. drukarka paragonowa

RS232

szerokość papieru [mm]

klienta

formy płatności

dodatkowe kody kreskowe

NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu

dodatkowe interfejsy

liczba znaków w wierszu

– 6V, 12V, 18V, 24V5V lub 6V, 12V, 18V, 24V (opcja) 6 V 6V, 12V, 18V, 24V 6V, 12V, 18V, 24Vobsługa szuflady kasowej

rabaty czasowe

zestawy/wielopaki

przypomnienie o przeglądzie

klawisze skrótów

kasjerzy

zestawy raportów

opisy towarów

bufor pozycji paragonowych

stawki VAT

waga zintegrowana

Ethernet

typ

operatora

Baza danych

Wybrane funkcje

Interfejsy

Mechanizm drukujący

Wyświetlacze

nazwa towaru [znaki]

grafika na paragonach

USB

szybkość wydruku [linii/s]

rabaty/narzuty

maks. ilość kodów do PLU

przypomnienie o raporcie dobowym

obsługiwane urządzenia/usługi

długość rolki papieru [m]

jednostki miary

notatnik

rozbudowane przypomnienia

grupy towarowe
formaty kodów ważonych

opakowania

opisy wpłat/wypłat

obsługa błędów

Specyfikacja techniczna

wersja urządzenia



Kasy ONLINE to kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej i przekazują odpowiednie dane zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym przez Repozytorium.

Repozytorium jest odpowiedzialne również za nadawanie numeru ewidencyjnego urządzeniu ONLINE podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się  
z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń.

Centralne Repozytorium Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: z raportów dobowych, paragonów fiskalnych, faktur, paragonów  
i faktur anulowanych oraz dokumentów niefiskalnych.  Do repozytorium trafiają również informacje o dodatkowych zdarzeniach zarejestrowanych  
na urządzeniu, jak np.: informacje o dokonanych obowiązkowych przeglądach okresowych.

Kto i od kiedy zobligowany jest do korzystania z urządzeń ONLINE?

Kasy fiskalne ONLINE

Wybrane funkcje kas ONLINE:

Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której urządzenie będzie się łączyć  
z Repozytorium.

Wymagania, co do sieci internetowej są minimalne. Użytkownik musi udostępnić w swojej sieci internetowej połączenia do adresów 
internetowych Repozytorium wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Przekaz danych do CRK jest odpowiednio zabezpieczony i szyfrowany przez urządzenie fiskalne.

Z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik może uzyskać zgodę  
Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US terminach.

Połączenie urządzenia ONLINE z CRK odbywa się bez wiedzy użytkownika, ale każda kasa ONLINE posiada funkcję komunikacji  
na żądanie - „połącz z Repozytorium”.

Podatnik jest zobowiązany do poddawania urządzeń ONLINE obowiązkowym przeglądom technicznym, nie rzadziej, niż co 24 miesiące,  
przy czym datę pierwszego przeglądu technicznego liczy się od daty fiskalizacji urządzenia. 

Kasy ONLINE mają funkcję przypomnienia o przeglądzie technicznym, a wykonanie przeglądu jest rejestrowane przez serwis na urządzeniu.

Wykonując raport dobowy na kasie ONLINE podatnik może zrezygnować z jego wydruku (forma papierowa), wystarczy że raport dobowy 
zostanie wykonany jako zapis elektroniczny.

Po każdym raporcie dobowym urządzenie łączy się z serwerami czasu urzędowego i synchronizuje ustawienia swojego zegara RTC,  
dzięki czemu ma poprawne ustawienia czasu i może samo aktualizować czas letni i zimowy.

Raport miesięczny może być wykonywany w formie skróconej, przez co jest zdecydowanie mniej obszerny niż w urządzeniach tradycyjnych. 
Taki raport za dany miesiąc wykonuje się do 25 dnia następnego miesiąca.

Integracja kasy fiskalnej z terminalem płatniczym pozwala na automatyzację przyjmowania płatności elektronicznych.  
Bezpośrednio po paragonie terminal otrzymuje informacje o transakcji, autoryzuje ją, a potwierdzenie dokonania płatności kartą drukowane 
jest przez kasę razem z paragonem. Umożliwia to szybką realizację sprzedaży i pozwala mieć pełną kontrolą nad transakcjami. 

Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, 
bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów. 

Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne,  
w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu  
i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki 
medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów 
służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu. 

2020

1
STYCZNIA

2020

1
LIPCA

2021

1
STYCZNIA

 Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

POSNET POLSKA S.A.
ul. Municypalna 33  | 02-281 Warszawa
tel. (22) 868 68 88  | fax (22) 868 68 89

Autoryzowany Przedstawiciel Posnet
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