
FINN CLAUSEN POS SYSTEMER AS

Karoline Kristiansensvei 1H, 0661 Oslo. Postboks 6658 Etterstad, 0607 OSLO

Telefon: +47 23 30 47 00  -  Telefaks: +47 23 30 47 01  -  Mail: post@finnclausen.no  

Les mer på : www.finnclausen.no

PERFEKT FOR UTESERVERING 
OG BORDSERVERING INNE

HÅNDHOLDT 
KASSE 

Omega programvare, OT-110 håndholdt,
trådløst nettverk, PT-5910 kassapunkt,
skuff, skriver og klargjøring.
 
OPPGRADER TIL PT-800 sprutsikret
kassapunkt for kr. 42,- per måned.
Pris ved kjøp kr. 54.000,-
 
*Prisen gjelder for bindingstid på 60 mnd.
Leie forutsetter kredittgodkjenning.
Etablering kr. 500,-
Fakturagebyr kr. 95,- pr faktura.
Alle priser oppgitt eks. mva.»

• Skriver til belte

• Kjøkkenskriver

• Barskriver

• Vekt

• Strekkodeleser

• Kortsystemer

Omega håndholdte kasser er tilgjengelig på 
Windows og Android plattform. 

KOMPLETT PAKKE: Kassapunkt og en håndholdt kasse klar til bruk, 
med skriver for regning, kjøkkenbong og drikkebong.

MULIG TILLEGGSUTSTYR:

KOMPLETT 
PAKKE FRA KR:

1.126,-
PR. MND*

for effektiv servering
og økt salg!

• Bankterminal

• Tappesystemer

• Pengehåndteringssystemer

• PC med bakromsløsning 

for lokal styring eller     

hovedkontorløsning.

Leveres også 
med skriver 

til belte

• Bordhåndtering med 

nummer eller bordkart

• Parkere salg

• Spis her eller ta med

• Lager

• Bordbestilling

• Rapporter og Backup

Håndholdte kasser gjør det mulig å fordele 
arbeidsoppgaver mellom servitører:

• En servitør tar imot bestillingen og bestillingene går umiddelbart            
og direkte til kjøkken og bar

• En servitør gjør klar bestillinger i bar 
• En servitør går frem og tilbake og serverer
Raskere servering – Raskere bestilling – Fornøyde gjester - ØKT SALG!

• Kredittkunder med ut-

skrift av fakturagrunnlag

• Oppskrifter

• Kjøkken og barbonger 

med mulighet for fritt 

definerte beskjeder

• Lagerstyringssystem

SYSTEMEGENSKAPER
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• Bordsystem med booking

• Håndholdt kasse

• Kjøkkenskriver

• Kompakt og driftssikker

• Oppfyller dagens lover og regler

( Forberedt morgendagens lover og regler)

Kontakt oss for tilbud i dag!

DRIFTSIKRE
KASSER til restauranter 


