
Se flere produkter på www.danSkkaSSeSyStem.dk

*kr. 20.900,-
Ekskl. app

CASIO V-R7100 & HÅNDTERMINAL

android håndterminal 
 
med CaSio’S løSning, Så er det 
muligt at kombinere med op til 4 
håndterminaler på ét og Samme 
SyStem.

SåledeS vil man kunne tage beStil-
linger ved bordene, ude Som inde, 
og Sender beSkeder direkte til 
køkkenet og baren.

en hurtig og profeSSionel måde at 
håndtere bordSalg, ServiCere kun-
derne hurtigere og hele tiden have 
fokuS på bordene.

2018

*kr. 1.495,-
CASIO V-R7100
CaSio v-r7100 er andriod baSert med en 15,6’’ bred touCh-Skærm. i lighed med v-r200, er 
7100 poS-terminaler deSignet uden vifter, harddiSk eller andre bevægelige komponenter for at  
Sikre effektiv butikSdrift og eliminerer vanlige problemer Som kan opleveS med pC-baSerede  
terminaler. dette gør denne model til en hurtigt og driftSikkert kaSSeterminal.
CaSio v-r7100 har deSuden mulighed for at benytte wifi og bluetooth-kommunikation.

i voreS CaSio v-r modeller har vi en Software løSning Som kan tilpaSSeS alle branCheformer.  
tag kontakt allerede idag, og vi kan hjælpe dig med at vælge model og opSætning.

INTEgRATION TIL økONOMISySTEM kAN TILkøbES 

* forudSætter Samtidig køb af kaSSeterminal



VERIFONE VX-680
mobilterminal

verifone vX 680 er en lille, 
terminalen har bl.a. indbygget 
kontaktløS læSer (nfC).  
terminalen er godkendt til år 
2023 og yderligere godkendt til 
mobilepay

kr. 7.995,-

ved køb af dankortterminal tilkommer pSam, kr. 495,- (engangSbeløb) og obligatoriSk SoftwareliCenS*,  
kr. 1.395,- (årligt). * pSam liCenS.

www.zolutionS.dk

VERIFONE VX-520C
Swingterminal
verifone vX 520 dankorttermi-
nal har indbygget kontaktløS-
læSer (nfC) og underStøtter 
mobilepay.

terminalen er godkendt til år 
2023.

kr. 5.495,-

VERIFONE VX-820
integrationSterminal
med indbygget kontaktløS 
læSer (nfC) og underStøttelSe 
af mobilepay. 
terminalen er godkendt til år 
2023.
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CASIO SE-C450Mb CASIO SE-S400Mb CASIO SE-S400Sb

CASIO SE-S100Sb

10 linjerS ekSpedientdiSplay (lCd)
2 linjerS kundediSplay (lCd)
200 varegrupper

3.000 plu (72 flade plu)
elektroniSk journal

danSk grundopSætning

danSk hjælpefunktion

maSSer af rapporter 

10 linjerS ekSpedientdiSplay (lCd)
2 linjerS kundediSplay (lCd)
200 varegrupper - 3.000 plu

elektroniSk journal

danSk grundopSætning 
danSk hjælpefunktion

maSSer af rapporter

10 linjerS ekSpedientdiSplay (lCd)
2 linjerS kundediSplay (lCd)
200 varegrupper - 3.000 plu 
elektroniSk journal

danSk grundopSætning 
danSk hjælpefunktion

maSSer af rapporter
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kr. 1.990,-*

CASIO SE-S3000Mb / SE-C3500Mb

VX 680

kr. 6.895,-

kr. 3.995,- kr. 2.995,-

VX 680

www.zolutionS.dk

24 varegrupper - 2.000 plu

elektroniSk journal

danSk grundopSætning

danSk hjælpefunktion

maSSer af rapporter 
 
 
 
 
*findeS ogSå med Stor Skuffe kr. 2.495,-

*FINDES OgSÅ SOM CASH & CARRy kR. 1.390,-

kr. 5.500,-

10 linjerS ekSpedientdiSplay (lCd)
2 linjerS kundediSplay (lCd)
200 varegrupper - 7.000 plu 
(**37.000 plu / 72 flade plu) 
træningSfunktion - danSk Sprogmenu

Sd kortlæSer for baCkup

bon- og journalrulle (2 ruller

**kr. 5.900,-



www.zolutionS.dk
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CLOUD LøSNINg

kr. 1.995,-

CASIO V-R200

www.zolutionS.dk

*kr. 12.900,-
Ekskl. app

CaSio v-r200 vælgeS ofte på grund af denS rene og flotte deSign, v-r200 har vundet if produCt deSign 
award 2013. den er nem at plaCere på diSken, kompakt med integrert printer og kundediSplay og har få 
ledninger Som laver rod på diSken.

CaSio v-r200 giver mange nye muligheder når det gælder rapporter på kaSSeterminaler. på v-r200 kan 
du enkelt vælge valgfrit fra – til dato på alle rapporter. på v-r200 kan man ogSå finde en gammel kvitte-
ring, og Skrive den ud på printeren.

CaSio v-r200 levereS med Software Som er tilpaSSet din branChe og dine behov.

INTEgRATION TIL økONOMISySTEM kAN TILkøbES 

SaleSCloud er en SkyløSning til 
CaSio v-r Serien Som fungerer på 
maC, pC, mobil og ipad. 
i SaleSCloud finder du live SalgStal 
og SalgSrapporter i detaljer. du 
kan Selv vælge dato fra - til, og hvad 
du ønSker med i rapporterne, om du 
ønSker rapporterne på Skærmen, i 
word, eXCel, pdf eller CSv. format.

fra SaleSCloud ændrer du ogSå 
varer, priSer, navn på anSatte og det 
du har behov for at adminStrere din 
kaSSeterminal. ændringerne du laver 
SynkroniSereS Så til terminalen(erne) 
via internettet. terminalerne er ikke 
afhængige af SaleSCloud for at fun-
gere, Så SyStemet Stopper ikke, hviS 
internet forbindelSen er nede. 



 ”danmarkS p.t. StørSte inStallation af android baSere-
de kaSSeterminaler med dankortintegration. 

da vi overtog et af danmarkS ældSte legeland og forly-
StelSeSparker i efteråret 2015, valgte vi at inveStere i en 
hurtig og brugervenlig løSning fra CaSio, SkrædderSyet 
til Cafe, reStaurant og SpiSeSteder i almindelighed. dette 
SkyldeS blandt andet terminalerneS egenSkaber og at de 
er Stænktæt og deSignet til et hektiSk miljø. herudover 
er de nye terminaler integreret med markedetS meSt 
moderne kortterminaler, der Sikrer en hurtig ekSpedition. 

kaSSeterminalerne blev leveret fra zolutionS i 
rønne, og vi følte oS virkelig i gode hænder gennem 
hele proCeSSen. ligeSom vi brænder rigtigt meget for 
brændeSgårdShaven, Så kan man ogSå mærke det Samme 
er tilfældet med zolutionS og de produkter de Sælger. 
nu glæder vi oS rigtigt meget til at komme i gang med 
endnu en SæSon og viSe bornholmere og turiSterne hvad 
vi har haft gang i Siden vi lukkede ned i efteråret.

anita & timmi f. nielSen 
brændeSgårdShaven 

alle priSer er gældende Så længe lager haveS og ekSkluSiv programmering, levering og momS. der tageS forbehold for trykfejl, valutaStigninger og udSolgte varer.

hoS zolutionS glæder vi oS over at have mange forSkellige kunder - 
fra de mindSte til de StørSte løSninger. her er præSenteret et lille 
udpluk af de nyeSte løSninger, vi har leveret.
kontakt oS for yderligere informationer.  

 ”vort ældre SyStem var ved at være noget træt, og 
derfor valgte vi at Skifte til de nye håndterminaler fra 
orderman da vi kender SyStemet i forvejen og ved at det 
virker. 

udover nye håndterminaler der er SpeCialudviklet til 
reStaurationSbranChen beStår det ogSå af en android 
baSeret kaSSeterminal v-r7100 fra CaSio. batteriet 
på håndterminalerne holder i op til 18 timer, Så tjener-
vagten er fuldt dækket ind, ligeSom ekSpeditioner nu kan 
foretageS i direkte SollyS.

SpeCielt i højSæSonen er der tryk på og derfor er voreS 
anSatte glade for håndterminalerne der nu er generation 
7 kører på Separate netværkSkanaler, Så der ikke opleveS 
forStyrrelSer.

god dialog og Sparring fra zolutionS afSluttende med en 
god underviSning og levering gjorde at vi følte oS trygge 
gennem hele proCeSSen.

tina brandt & dorthe dahl olSen 
Cafe guStav

 ”vi har fået inStalleret CaSio v-r7100 fra zolutionS, 
Som tog oS i hånden og hjalp oS gennem den mentale  
barriere vi havde omkring digitaliSering af voreS  
ordre-flow i reStauranten. 

det var for oS et Stort mentalt Skift at ”turde” løfte 
ordreStyringen fra konventionel booking og tjener- 
Styring til den Samlede digitale platform de moderne  
kaSSeapparater jo rent faktiSk er. 

vi har måtte Sande at vi vinder ikke bare mere tid til at 
være tilStede i ServiCen, men vi kan ogSå håndtere flere 
ordrer og udvinde Stor viden om voreS forretning via det 
nye kaSSeapparat. 

underviSningen, hurtig og tilgængelig Support Samt en 
ServiCe, der langt overSteg voreS forventninger, har 
gjort denne inveStering til en på alle måder poSitiv  
oplevelSe. 

joan & ChriStian froberg dahl 
ekkodalShuSet & Cafe genlyd

CaSio v-r7100 / orderman7+CaSio v-r7100 / v-r200 / verifone vX820 CaSio v-r7100 / aSuS zenpad håndterminal

5695 2648 

www.zOLUTIONS.Dk

autoriSeret CaSio-forhandler:

håndværkervej 2, dk-3700 rønne


