PREDSTAVITEV

TSP100 futurePRNT – vse v eni škatli
..Dobrodošli med uporabniki naslednje generacije tiskalnikov POS. Izdelek
TSP100 z najnižjimi stroški visoko kakovostni termalni prejemni tiskalnik, ki vam
je zdaj na voljo - vključeno ima vso pomožno in programsko opremo..
vodila, s pomočjo katerih tiskalnik obudimo
v operativno stanje že po 10-ih minutah po
tem, ko smo ga vzeli iz škatle.

Pri nakupu tiskalnika
pogosto ugotovimo
tudi, da je treba posebej
nabaviti dodatne kable ali nadgradnjo programske opreme. Seveda je zelo nerodno,
če smo ravno nabavili tiskalnik in takoj
ugotovili, da se moramo vrniti v trgovino po
drugi tip kabla. S tiskalnikom Star Micronics
TSP100 futurPRNT pa smo takoj pripravljeni za tiskanje. To je mogoče, ker je že
proizvajalec ob nakupu v škatlo priložil vse,
kar je potrebno za brezhibno in nemoteno
delovanje - napajalne in vmesne kable,
pribor za montažo na steno ali navpično
postavitev, vodilo za papir, 58 mm, in namestitveno programsko opremo na cedeju
(gonilnike za vse Microsoftove operacijske
sisteme ter okolja Linux in MacOS. Ne
manjkajo niti namenski gonilniki OPOS ter
JavaPOS). Na priloženem cedeju se nahaja
tudi dodatna programska oprema, ki vsebuje številne programe ter dodatke za CRM
ter POS aplikacije, s katerimi kar najhitreje
pripravimo vrsto računa, ki ustreza naši
dejavnosti. Priložena so še nazorna na-

Pristop vse-v-enem je v tiskalniškem
svetu prava mala revolucija, zato velja
Star Micronics pohvaliti za takšno potezo,
ne dvomimo pa, da bodo v prihodnje
podobno pot ubrali tudi drugi proizvajalci
POS tiskalnikov. Star Micronics poleg all inclusive paketa stavi še na zmogljivosti novega
strojčka in njegovo zanesljivost - proizvajalec
navaja, da med dvema napakama v povprečju
preteče kar 60 milijonov vrstic brezhibnih izpisov, brezhibnost tiskalne glave je "omejena"
na 100 kilometrov izpisov, nenazadnje pa tudi
rezalnik (giljotina) ni od muh, saj ga je potrebno zamenjati šele po milijonu rezov - to pa je
dejansko zelo veliko. Potrebujete še dodatne
argumente za nakup?
Tiskalnik TSP100 futurePRNT je svojevrsten
posebnež - v minuti namreč zmore natisniti
kar 25 računov, ne glede na to ali so zgolj
tekstovni dokumenti ali pa so opremljeni z
grafično podobo. Programska oprema omogoča številna prilagajanja tiskalnika in izpisa
potrebam lastnika, saj je večino funkcij mogoče programirati. Vse tiskalne funkcije izdelka
TSP100 so na voljo na strani z lastnostmi
tiskalnika v programu Windows, vključno
z enkratnimi funkcijami, kot je samodejna
sprememba besedila (Auto-Text Reversal)
za montažo na steno ali navpično postavitev.
Enostavno kliknemo okence, nato se vsi

izhodi samodejno preobrnejo - za udobje
uporabnika. Vse nastavitve se lahko shranijo
na računalniku PC in zrcalijo po tiskalnikih
TSP100, kar omogoča enostavna funkcija za
izvoz konfiguracije, namenjena namestitvi serijskih sistemov. Dodatna konfiguracija strojne
opreme zato sploh ni potrebna.
Novo marketinško orodje za kupone, ki ga je
izdelala družba Star, omogoča samodejno
tiskanje kuponov na podlagi prej določenih
izdelkov ali na podlagi vrednosti nabavljenega
blaga, kot jih določi trgovec na drobno pri
posamezni nabavi. Sezonska nihanja in
prevelike zaloge se lahko rešujejo tako, da
trgovec na drobno določi ključne besede, ki
sprožijo izdelavo kupona.
Tiskalnik, ki je pravkar priromal na prodajne
police, se lahko pohvali z ugodno ceno
65.900 SIT (brez DDV), na voljo pa je v dveh
barvnih odtenkih. Slovenski zastopnik in distributer za izdelke Star Micronics je podjetje
SLOGA TEAM d.o.o. iz Trzina.
(P.R.)
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Primerjava hitrosti tiskanja

Rezultati tiskanja prejema, 80 mm (širina) x 150 mm (dolžina), s programom Microsoft Windows XP, na računalniku PC, s procesorjem
CPU 2.3 GHz in pomnilnikom 512 MB RAM.
www.racunalniske-novice.com
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