Nabídka

Pokladní systém KASA FIK PLUS
VÝHODY SYSTÉMU
●

Jednoduché ovládání a minimalizace školení

●

Provoz na dotykových zařízeních Android pro mobily,
tablety i profesionální POS systémy

●

Podpora širokého množství příslušenství

●

Rozsáhlá síť lokálních servisních partnerů v regionech

●

Licence bez měsíčních paušálů je navždy Vaše

Profil společnosti
Jsme firma specializující se na implementace moderních informačních systémů, zejména účetních,
obchodních a výrobních ERP systémů ( softwarová skupina ABRA  www.abra.eu ) a pokladních systémů
Android s vlastním vývojovým týmem a pobočkami v Praze, Českých Budějovicích, Českém Krumlově
a Kladně. Naše systémy se vyznačují vysokou kvalitou a uživatelskou přívětivostí.
Firma ADAMAR s.r.o. je certifikovaným instalačním partnerem firmy KASA FIK s.r.o.

PROGRAM KASA FIK PLUS
KASA FIK PLUS je kompletní originální program pro vedení pokladny nejen v místě prodeje. Je určen pro
obsluhu, která prodává koncovým zákazníkům a zároveň máte dokonalou on line kontrolu nad podnikem
přes vzdálenou správu. Licence programu je pro jedno zařízení a umožňuje evidenci prodeje, zákazníků,
objednávek i zaměstnanců.

Z ČEHO SE SKLÁDÁ BALÍČEK KASA FIK PLUS
Balíček je ideálním řešením pro provozy, které vyžadují kompletní sestavu bez nutnosti kupovat zařízení a
software od různých dodavatelů. Obsahuje licenci a potřebné vybavení, které umožní zprovoznění Vaší



pokladny bez komplikací.
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FUNKCE
★ Nevyžaduje online připojení a funguje zcela bez
nutnosti Internetu
★ Prodej přes katalog, PLU i EAN
★ Pokladna pro plátce i neplátce DPH
★ Odpisy zboží a storno účtenek
★ Evidence prodeje hotovosti i bezhotovostních karet
★ Evidence objednávek, uložení rozpracovaných účtů
★ Podpora propojení více pokladen a vzdálená správa
★ Elektronická evidence tržeb
○ Napojení na finanční správu a hlášení účtenek
○ Podpora prodeje na které se nevztahuje EET
○ Storno účtenek v režimu EET
○ Offline režim s vyjímkou od FÚ

CENOVÁ NABÍDKA  VARIANTA

★
★
★
★
★
★

Neomezeně položek i účtenek
Export dat do účetnictví Pohoda, Money S3
Skladové hospodářství
Detailní přehled prodeje
Omezení uživatelských práv
Podpora příslušenství:
○ Termo tiskárny a tisk loga
○ Čtečky čárových kódů
○ Pokladní zásuvky

A

Název

Cena

Balíček dotyková pokladna 7’ palců
KASA FIK PLUS

7 999, Kč

Obsahuje:

●
●
●
●
●
●

Licenci KASA FIK PLUS pro 1 zařízení
Tablet 7 palců Prestigio MultiPad 3797 s
podporou 3G připojení nebo Wifi
Bluetooth/USB termální tiskárnu XPrinter
XPT58K
Pokladní tiskové kotoučky pro tisk 2ks
Potřebnou kabeláž, stojánek na tablet na stůl
1. rok aktualizace a balíček služeb SEJF
ZDARMA
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CENOVÁ NABÍDKA  VARIANTA
Název

B
Cena

Balíček dotyková pokladna 14’ palců
KASA FIK PLUS

16 389, Kč

Obsahuje:

●
●
●
●
●
●
●
●

Licenci KASA FIK PLUS pro 1 zařízení
Dotyková pokladna FIK 14 palců Wifi
Bluetooth/USB termální tiskárnu XPrinter
XPT58K
Pokladní zásuvka kovová
Pokladní tiskové kotoučky pro tisk 2ks
Potřebnou kabeláž
Stabilní stojan na stůl
1. rok aktualizace a balíček služeb SEJF
ZDARMA
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Název

Cena

Platební mPOS terminál Ingenico Bluetooth pro
příjem platebních karet a elektronických stravenek
pro klienty ČSOB

150, Kč / měsíc

Poplatek 1.5%  2.05% z transakce

EET 3G SIM karta s datovým připojením po ČR

249, Kč / měsíc

Bez závazků

1 999, Kč / rok

nebo

3G Adaptér pro 14’ pokladnu

1 290, Kč

Pokladní zásuvka na hotovost

1 399, Kč

CENTRÁLNÍ SPRÁVA POKLADEN
Každá licence obsahuje centrální správu pokladny. Pro podnikatele s více pokladnami nabízíme propojení
v ucelený systém pod jedním účtem, sdílející položky, přehledy, sklady a uživatele.
Název

Cena

1 samostatná pokladna

ZDARMA

2  5 pokladen

190, Kč / měsíčně / za pokladní místo

6  10 pokladen

160, Kč / měsíčně / za pokladní místo

SLUŽBY
Název

Cena

Aktualizace a balíček služeb SEJF  první rok
Volitelný Balíček SEJF  za každý následující rok

ZDARMA
1 200, Kč / rok

Poštovné a balné včetně dobírky

ZDARMA

Instalace a zprovoznění systému  software,instalace HW
na provozovně, nastavení certifikátů EET, základní
školení v rozsahu 2 hodin specialistou na provozovně

2 980, Kč

Instalace a zprovoznění systému  software,instalace HW
na provozovně, nastavení certifikátů EET, nastavení
parametrů, nastavení komunikace, školení a dozor při
ostrém provozu v rozsahu 5 hodin specialistou na
provozovně, vysvětlení funkcí, nastavení položek,
nastavení skladů, výpomoc při pořízení prvotních dat
( zejména skladové karty ), vzdálená správa a hot line
první den provozu.

4 980, Kč

Doprava technika

8, Kč /km

Hodina servisního technika nad rámec instalace

750, Kč /hod
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POZNÁMKY
Ceny jsou uvedeny bez DPH. ADAMAR s.r.o. je plátcem DPH. Tato nabídka je platná 30 dnů od doručení.
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