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Perakende Satış için Tasarlandı

Performans için Tasarlandı

Baskı çözümlerinde lider olan Toshiba Global Commerce
Solutions olarak, satış noktası yazıcılarının, tüm yüksek
performanslı satış noktası (POS) sistemlerinin vazgeçilmez bir
parçası olduğunu biliyoruz. Perakende satış için tasarlanan baskı
çözümlerini geliştirme konusundaki kapsamlı uzmanlığımız,
çeşitli perakende ortamlarında sistem yönetimi, verimlilik ve
güvenilirlik sunmamızı sağlıyor. Perakendeciler, müşterileri için
kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayan, basılı indirim kuponları ve
müşteri sadakat programlarını destekleyen gelişmiş özelliklere
giderek daha fazla odaklanıyor.

TCx Tek İstasyonlu yazıcı, optimum performans arayan tüm
işletmeler için mükemmel seçimdir. Günümüzde kullanılan ve
endüstri standardı olan en popüler POS işletim sistemleriyle
(4690 ve TCx™ Sky dahil) birlikte, kurulumu ve yönetilmesi
kolay, kompakt yazıcı çözümüdür.

TCx™ Tek İstasyonlu yazıcı, mağazanız için önemli olan
aktif çalışma süresini artırmak üzere performans sunmak
için tasarlanmıştır. Zorlu mağaza ortamlarında Toshiba'dan
beklediğiniz perakende satışa özel dayanıklılığa sahip olan
ve hem kolay kurulum hem de yönetilebilirlik için tasarlanan
yazıcınız, ihtiyaç duyduğunuz her anda hazırdır.

• Daha yüksek hız, daha yüksek çözünürlük ve daha uzun
kullanım süresi sunmak üzere tasarlanmıştır.

• Fiş Yazdırma Hızı: 406 mm/sn (8 lpi'de 125 lps)
• Kağıt kullanım maliyetinden en az %30 tasarruf (normal baskı
moduna göre)

• ENERGY STAR sertifikalı TCx Tek İstasyonlu yazıcı, düşük

güç tüketimi özelliği ile hem kullanım maliyetlerinden tasarruf
etmenizi sağlar hem de çevre dostudur.

• Geniş bağlantı seçenekleri: RS232, USB ve Powered USB,
isteğe bağlı olarak Ethernet desteği ya da WiFi desteği
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Perakendeciler
Hem elektrik hem
kağıt tasarrufu
yaparak, kolayca ve
verimli bir şekilde
yazdırma olanağı.

Çalışanlar
Basit, hızlı kağıt rulosu
değiştirme olanağı ve daha
hızlı servis ile yaşanabilecek
aksamaların süresini en aza
indiren güvenilir, kurulumu
kolay termal fiş yazıcısı.

Müşteriler
Alışveriş işlem süresini
kısaltarak sıranın
hızlı ilerlemesini ve
müşterilerin daha az
beklemesini sağlar.

Güvenilirlik için Tasarlanmıştır

Yönetilebilirlik

Sert ve zorlu perakende ortamlarında uzun süreli performans
sunmak için TCx Tek İstasyonlu yazıcının tasarımında en
yüksek kalitede malzemeler kullanılmıştır. Yatırımınızı koruyan
perakendeye uygun dayanıklılık, kesintisiz çalışma süresi,
daha az servis çağrısı, çalışanların değerli zamanından tasarruf
edilmesi ve yaşam döngüsü maliyetlerinin en aza indirilmesi
anlamına gelir.

Perakende işlemleri, müşterilerinize tam anlamıyla sorunsuz
bir alışveriş deneyimi sunmak için sistemlerin erişilebilir,
yönetilebilir ve güvenilir olmasını gerektirir. Bu da fiş yazıcınızın
en yüksek performansla çalışmaya devam etmesi gerektiği
anlamına gelir. TCx Tek İstasyonlu yazıcı, beklenmeyen
aksamalara neden olabilecek problemlerden kaçınmak için
POS sisteminin tamamını kapsayan proaktif izleme özelliğine
sahiptir. Bu özellik perakendecilerin yazıcılarının performansını
ve verimliliğini daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Yazıcınızın
kullanım süresi hakkında bilgi sahibi olarak, kasa işlemlerini
aksatmadan müşterilerinize hızlı ve güvenilir hizmet sunmaya
devam edebilirsiniz.

• Yoğun kullanım ve durmaksızın çalışmaya karşı dayanıklılık
için Çelik Çerçeveli yapı

• Güçlendirilmiş ve kullanılması kolay, tek düğmeyle açılan kağıt
erişim kapağı

• Kalıntı ve birikintilerden etkilenmeyen kağıt sensörü tasarımı
• Kolay servis verebilme ve parça değiştirme imkanı

• Termal Yazıcı Kafası Durum Sensörü: Yazıcı kafasının çalışma
durumunu izleyen doğru ve programlanabilir sensör sistemi.

• Kağıt kesme sayısı, yazdırılan satır sayısı gibi bilgileri bir araya
getiren kullanım istatistiği

• Uzaktan izleme: Yazıcınızın durumuyla ilgili bilgi edinmenizi
sağlar.

• Entegre uzaktan yönetim teknolojisiyle envanter verilerini,

olayları, aygıt yazılımını ve yapılandırma güncellemelerini
yönetin.

• Sektör lideri ileri seviye garanti desteği (2 yıl)
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