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sprzedaży
• dostępna w wersji z 2” lub 3” 

mechanizmem drukującym 
• wygodna, ergonomiczna obsługa

• drukarka fiskalna z aplikacją 
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• 7-mio calowy ekran dotykowy
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ELZAB Sigma jest kasą nowej generacji. Obsługuje 100.000 kodów towarowych. Wiele portów 
komunikacyjnych różnych typów (USB, Ethernet, RS232) zapewnia współpracę z dodatkowymi 
urządzeniami - komputerem, wagą, czytnikami, szufladą, terminalem płatniczym, drukarką 
zamówień i systemem monitoringu. ELZAB Sigma może współpracować z wymienionymi 

urządzeniami bezprzewodowo, po podłączeniu adaptera WiFi. 

Aplikacja sprzedaży obsługiwana jest intuicyjnie, za pośrednictwem ekranu dotykowego. 

Jeśli Użytkownik będzie chciał zrezygnować z kasy fiskalnej na rzecz stanowiska POS z programem sprzedaży, ELZAB Sigma będzie rejestrować 
obrót fiskalny jako drukarka fiskalna (nie będzie wymagany zakup nowego urządzenia fiskalnego).

Jeśli istnieje potrzeba obsłużenia klienta w sklepie poza stanowiskiem sprzedaży z kasą, z urządzenia mobilnego z programem sprzedaży 
zintegrowanym z ELZAB Sigmą, można przesłać utworzony paragon do Sigmy, gdzie zostanie wydrukowany na jej drukarce.

Każdy użytkownik kasy (kasjer, właściciel) może skonfigurować preferowane ustawienia 
ekranów programu sprzedaży i trybów pracy. Zakładka „Szukaj” umożliwia szybkie 
wyszukanie towaru według nazwy w bazie towarowej kasy.Zakładka „Notes” pomaga 
wyszukać często sprzedawane towary, które nie posiadają kodów kreskowych (np. 
pieczywo). Wybór odpowiedniej listy wspierają specjalnie zaprojektowane piktogramy. 

Zakładka „Skróty” ułatwia dostęp do funkcji często wybieranych przez danego kasjera.

Na ekranie można przewijać zawartość bieżącego paragonu, przeglądać zakończone 
paragony oraz wygenerowane w aplikacji faktury.

Kasa udostępnia rozbudowany system rabatowania. Wartość rabatów możliwych do 
udzielenia przypisuje się poszczególnym rodzajom kasjerów. Rabatów można udzielać 
zarówno na pozycje, jak i na paragon.

Kasa automatycznie przypomina o konieczności wykonania raportu dobowego. W nagłówku 
lub stopce paragonu można umieścić dowolną grafikę, np. logo firmy lub reklamę.

Drukarka fiskalna z aplikacją sprzedaży w obudowie kasy

Zmiana koncepcji pracy sklepu 

Przed rozpoczęciem kolejnej transakcji można dokonać wyboru rodzaju dokumentu: 
paragon lub faktura VAT. W przypadku faktury, na podstawie podanego numeru NIP 
klienta, kasa może pobrać wszystkie niezbędne dane kontrahenta z serwera GUS.

Wybór rodzaju dokumentu sprzedaży

Wersja z 3” mechanizmem drukującym (papier o szerokości 80 mm) zapewnia czytelne wydruki paragonów, faktur, kuponów 
lojalnościowych i innych. Obsługiwana przez najpopularniejsze na rynku oprogramowanie sklepowe ELZAB Sigma to najszybciej 
drukująca kasa na rynku (54 linie/sek.), z obcinaczem papieru dostępnym w standardzie.

Dostępna w wersji z 2” lub 3” mechanizmem drukującym

Kształt ELZAB Sigmy, a dokładnie pole podstawy, doskonale odpowiada na 
problem znany z każdego sklepu – mało miejsca na ladzie sklepowej. Każdy kasjer 
to wie – stacjonarna kasa nie może być lekka! Sigma prócz odpowiedniej wagi jest 
znakomicie zbalansowana i nie przesuwa się po blacie w trakcie pracy.

Stabilność na ladzie sklepowej 

W każdym sklepie, a szczególnie w spożywczym, pył szybko gromadzi się w mechanizmach drukujących, co prowadzi po czasie do 
ich uszkodzenia. Konstrukcja ELZAB Sigmy zapobiega zabrudzeniu czy zalaniu mechanizmu drukującego z przenoszonych nad kasą 
produktów, a klawiatura jest uszczelniona, co chroni wnętrze przed zachlapaniem.

Zabezpieczona przed pyłem, kurzem i zachlapaniem

Projektanci kasy ELZAB Sigma przeprowadzili badania w sklepach różnych branż, by zapewnić takie ustawienie ekranu i 
klawiatury, aby wielogodzinna praca zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej była komfortowa.

Wygodna, ergonomiczna obsługa

Ekrany dotykowe to znak rozpoznawczy nowoczesnych rozwiązań, a jako użytkownicy 
telefonów, przyzwyczajeni jesteśmy do intuicyjnego interfejsu. 7-mio calowy ekran 
Sigmy zapewnia poszerzony kąt patrzenia. Ekran jest pokryty powłoką antyrefleksyjną 
oraz oleofobową, która wydłuża żywotność i ułatwia utrzymanie ekranu w czystości. 

Dla wygody obsługi część operacji kasjer wykonuje na mechanicznej, wytrzymałej 
klawiaturze.

Interfejs kasjera

Wyświetlacz dla klienta pokazujący więcej niż aktualnie kasowany towar to lepsza 
orientacja i kontrola dokonywanych zakupów. Klient na ekranie ELZAB Sigmy widzi 
3 ostatnie pozycje na paragonie i aktualną sumę zakupów. Po zamknięciu paragonu 
wyświetlane są informacje o kwocie do zapłaty odpowiedniej walucie, a w przypadku 
płatności gotówkowej o reszcie do wydania.

Informacje dla klienta

To nie tylko konieczność wynikająca z faktu upowszechniania się płatności w innych formach niż gotówka, ale wymóg wynikający z 
promocji obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Współpraca z terminalem płatniczym

A najpopularniejsze na polskim rynku to: PC Market, Subiekt GT, Sage Symfonia, 
CDN Optima, System Sklep, Small Business. Zapewniamy jednak współpracę z 
każdym oprogramowaniem sprzedażowym, które dotąd współpracowało z kasami 
fiskalnymi ELZAB.

Obsługiwana przez najpopularniejsze na rynku 
oprogramowanie sklepowe

Wszystkie przydatne funkcje zawsze pod ręką
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APLIAKCJA

NOWOCZESNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

• przydatne funkcje zawsze pod ręką 
• wybór rodzaju dokumentu 

sprzedaży
• dostępna w wersji z 2” lub 3” 

mechanizmem drukującym 
• wygodna, ergonomiczna obsługa

• drukarka fiskalna z aplikacją 
sprzedaży w obudowie kasy

• obsługiwana przez najpopularniejsze 
na rynku oprogramowanie sklepowe

• 7-mio calowy ekran dotykowy

• możliwość przesyłania paragonów  
z urządzenia mobilnego do kasy

• informacje dla klienta pozwalające 
kontrolować zakupy

• współpraca z terminalem płatniczym

• zabezpieczona przed pyłem, kurzem 
i zachlapaniem 

• stabilność na ladzie sklepowej

ELZAB S.A.

ul. Kruczkowskiego 39
41-813 Zabrze

www.elzab.pl

www.facebook.com/ElzabSA

www.youtube.com/user/
ELZABmarketing/videos

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 
Gospodarczy

KRS 0000095317

NIP: 648-000-02-55

BDO: 000003645 

REGON: 270036336

Kapitał zakładowy: 22.142.962,40 PLN

Kapitał wpłacony:   22.142.962,40 PLN


