Специализирани фискални касови апарати
предназначени за издаване на градски и
междуселищни пътнически билети

TREMOL SB KL

TREMOL MB KL
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TREMOL SB KL
Данъчни групи

до 8

Записи във ФП

2000 за дневни отчети + 270 специални събития

Оператори

До 20 с програмируемо име и парола

Плащания

едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируемо име /10 символа/ и 1 валутно с
програмируеми име и курс към основното, изчисляване на ресто в избран вид плащане

Департаменти

40 с програмируеми име, цена, данъчна група

Артикули

500 с програмируеми име, цена, параметри

АВТОБУСНИ ЛИНИИ

до 25 или 100 (опция) автобусни линии, всяка с по 50 автобусни спирки, с по 50 разписания и 8 типа
билети

Автобусни билети

8 типа за всяка линия с програмируеми име, индивидуална цена за всяка комбинация между спирките и
параметри, конфигуриращи работата в режим продажби

Касови бонове
Работа с приложни програми

билет за пътуване, багажни разписки, дубликати, служебно въведени/изведени суми, продажби на стоки
и услуги чрез артикули и департаменти, дневни и периодични отчети
FPUser2011 и RegFU за програмиране на касата
Работа с програма ФУБУС за конфигуриране, програмиране на линии с вътрешни маршрути, разписания
и видове билети.
Работа с други програми по протокол на TREMOL
Отчитане на КЛЕН с анализ на продажби и събития
Онлайн актуализация на текуща линия и заемане на автобусни места
Работа в режим ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР с управление на продажбите

Фискална памет

размер 2000 дневни записа

КЛЕН

SD карта за съхранение на информация за до 1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене по
различни критерии

Данъчен Терминал

вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП.

Часовник/календар

Поне 90 дни без захранване

Операторски дисплей

2 реда по 16 символи LCD;височина:8мм

Клиентски дисплей

16 символи LCD; височина: 8мм

Клавиатура

28 клавиша - мембранна

Принтер

Easy Load Line Thermal

Скорост

60 mm/s

Символи на ред

38 символа

Интерфейси за връзка с PC

USB / RS232 serial port, опция: Bluetooth serial port

Захранващо напрежение

Захранващ адаптер 220V/9,6V 2,75A- опция
Автомобилно захранване 12-24V 2A- опция
Акумулаторна батерия Li-Ion 7.4V/ 2000mAh
Заряден адаптер 220V/9,6V 0,51

Размери и тегло

103 x 210 x 60 mm , 0,500 kg

Консумативи

термохартия 57мм; макс.диаметър 40 мм

TREMOL MB KL
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Данъчни групи

до 8

Записи във ФП

2000 за дневни отчети + 270 специални събития

Оператори

До 20 с програмируемо име и парола

Плащания

едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируемо име /10 символа/ и 1
валутно с програмируеми име и курс към основното, изчисляване на ресто в
избран вид плащане

Департаменти

40 с програмируеми име, цена, данъчна група

Артикули

500 с програмируеми име, цена, параметри

АВТОБУСНИ ЛИНИИ

до 25 или 100 (опция) автобусни линии, всяка с по 50 автобусни спирки, с
по 50 разписания и 8 типа билети

Автобусни билети

8 типа за всяка линия с програмируеми име, индивидуална цена за всяка
комбинация между спирките и параметри, конфигуриращи работата в режим
продажби

Касови бонове

Работа с приложни програми

билет за пътуване, багажни разписки, дубликати, служебно въведени/изведени
суми, продажби на стоки и услуги чрез артикули и департаменти, дневни и
периодични отчети
FPUser2011 и RegFU за програмиране на касата
Работа с програма ФУБУС за конфигуриране, програмиране на линии с вътрешни
маршрути, разписания и видове билети.
Работа с други програми по протокол на TREMOL
Отчитане на КЛЕН с анализ на продажби и събития
Онлайн актуализация на текуща линия и заемане на автобусни места
Работа в режим ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР с управление на продажбите

Фискална памет

размер 2000 дневни записа

КЛЕН

SD карта за съхранение на информация за до 1 000 000 отпечатани бона, с
възможност за четене по различни критерии

Данъчен Терминал

вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП.

Часовник/календар

Поне 90 дни без захранване

Операторски дисплей

Графичен многоредов дисплей

Клиентски дисплей

16 символи LCD; височина: 8мм

Клавиатура

31 клавиша CHERRY

Принтер

Easy Load Line Thermal

Скорост

60 mm/s

Символи на ред

38 символа

Интерфейси

РС: USB и RS232 serial port
баркод: RS232 serial port
външен дисплей: RS232 serial port
чекмeдже

Захранващо напрежение

Захранващ адаптер 220V/9,6V 2,75A или Автомобилно захранване
12-24V / 9.6V 2A
Акумул. батерия Li-Ion Polymer 7,4V 2200 mAh- опция

Размери и тегло

235 x 210 x 85mm , 0,700 kg

Консумативи

термохартия 57мм; макс.диаметър 48 мм

Продуктови критерии:
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 Покриват всички законови изисквания за градски и междуселищни
превози
 Компактни и функционални
 Обновен дизайн


С батериен блок, както и възможност за захранване в превозното
средство - адаптер 24 V

 Идентична работа на двете устройства
 Безплатен потребителски софтуер за дистанционно програмиране и
отчитане на фискални устройства за издаване на билети

Последователност и възможност на работа за междуселищни и градски
автобусни линии:
 Прогамиране на линии, маршрути, разписания, билети, цени
 Избор на текуща линия и резервирани места
 Издаване на билети и багажни разписки
 Отчитане на фискалното устройство
 Отчитане на фискалното устройство чрез софтуер

*С цел задоволяване нуждите на най-широк спектър от превозвачи, съобразени с
досегашния метод на работа на клиента, всички изброени настройки са опционални и
могат да не бъдат активирани при първноначално настройване на фискалното
устройство.
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Междуселищни билети и багажни разписки:
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Отчитане:
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Потребителски софтуер за дистанционно отчитане на фискално устройство за
продажба на билети посредством APN2, предоставен от мобилните оператори:

Изглед на безплатния потребителски софтуер:
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