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KASA FIK HIT 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderní 12″ pokladna pro všechny provozy 
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KASA FIK HIT je kompletní pokladní systém určený pro 

všechny vytížené provozy. Ať už máte restauraci, hotel nebo 

obchod, s námi můžete vždy počítat. 

Profesionální, přehledný a populární terminál se zabudovanou 

termo tiskárnou a zákazníckym displejem uspokojí i ty 

nejnáročnější uživatele. Připojit můžete mnoho příslušenství, 

například platební terminál SumUp. 

KASA FIK HIT nabízí osvědčený systém KLASIK nebo 

pokročilý PREMIUM s maximem funkcí pro ty, kteří chtějí od 

pokladny více. Vylepšete Vaše podnikání a kontrolu nad Vaším 

provozem. 

 

Maximum funkcí s programem PREMIUM: 

• Neomezeně vystavených účtenek 

• Vzdálená správa pokladny 

• Až 15 000 položek a PLU 

• Evidence tržeb v hotovosti i kartou 

• Pro plátce i neplátce DPH 

• Tisk účtenek s logem 

• Nastavení slevy na položku nebo účet 

• Pokladní kniha 

• Evidence platby kartou, stravenkami 

• Evidence zákazníků 

• Přihlašování zaměstnanců 

• Čárové kódy a vážený EAN 

• Vystavení dodacích listů 

• Komisní a bazarový prodej 

• Evidence vratných obalů 
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• Cenové hladiny A,B,C 

• Velkoobchodní režim bez DPH 

• Detailní uzávěrky 

• Grafická mapa stolů 

• Tisk objednávek do kuchyně/bar 

• Skladové hospodářství, odtěžování, receptůry 

• Evidence tady/s sebou 

• Evidence spotřební daně 

• Evidence docházky 

• Export dat pro účetnictví 

• Mobilní prodej 

 

Balíček KASA FIK HIT obsahuje: 

• Profesionální pokladna s 12′ dotykovou obrazovkou 

• Zabudovaná 58mm termo tiskárna a zákaznický displej 

• Vystavení a tisk účtenky do 2 vteřin 

• Rozšíření o množství příslušenství včetně platebního 

terminálu SumUp 

• Připojení k internetu pomocí LAN nebo WiFi 

• Předinstalovaný program KASA FIK KLASIK nebo 

PREMIUM 

• Technická podpora online i na telefonu 

• Vzdálená správa pokladny z počítače 

• Pokladní kotouček na začátek pro 500 účtenek 

• Podrobný manuál v elektronické formě a na webu 
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Rozšiřte KASA FIK HIT PLUS o příslušenství: 

• Platební terminál SumUp 

• Čtečka čárových kódů 

• Pokladní zásuvka 

• Externí zákaznický displej 

• Obchodní váha 

• Tiskárny USB, Bluetooth, LAN 

 

 

CENÍK 
KLASIK PREMIUM 

14 999 Kč bez DPH od 599 Kč měsíčně 

 

Neomezeně účtenek a až 2000 
položek v ceníku 

Neomezeně účtenek a položek 

Bez paušálních plateb Skladová evidence, odtěžování, 
receptury 

Zařízení s celoživotní licencí 
programu KASA FIK KLASIK 

Grafická mapa stolů, otevřené 
objednávky 

Detailní uzávěrky a přehledy pro 
plátce DPH 

Možnost více provozoven na 
jedné pokladně 

Pravidelné aktualizace zdarma Propojení pokladen nebo extra 
mobilní číšník ZDARMA 

Podpora 4G LTE mobilní sítě Online vzdálená správa a přehledy 
pokladny 
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Velký návin kotoučku a 
prodloužená výdrž baterie 

Docházkový systém 

Telefonická technická podpora 
zdarma 

Okamžitá výměna zařízení, 
prioritní VIP telefonická podpora 

zdarma 
 


