
Aplikacja sprzedażowa jest niezwykle 
funkcjonalna a do tego bardzo przejrzysta.
Na sześciu ekranach jest aż 180 dowolnie 

konfigurowalnych przycisków. Funkcjonalność  
doceniona przez dziesiątki tysięcy użytkowników.

Obejrzyj krótki przegląd
wybranych funkcjonalności:

System Android 10 jest bezpieczny, szybki
i stabilny. Prócz wszechstronnej aplikacji 
sprzedaży w Next Pro masz mail, internet, 

kalendarz i inne użyteczne aplikacje
wspierające Twój biznes.

NEXT PROMASZYNA
GOTOWA DO CODZIENNEJ, WYDAJNEJ PRACY

FUNKCJONALNOŚĆ
NIESPOTYKANA

I NIESKOŃCZONA

ANDROID 10
Z AUTOAKTUALIZACJĄ

I UŻYTECZNYMI
APLIKACJAMI

WYRAŹNY
I NIERYSOWALNY
EKRAN DOTYKOWY

jest jasny i ostry pod 
każdym kątem, ma 
wysoką rozdzielczość
i  jest odporny na 
porysowanie.

ZŁĄCZA,
SĄ WSZYSTKIE

i umożliwiają 
podłączenie szuflady, 
wagi, skanera, terminala 
i tego wszystkiego co 
potrzebne, nawet
w wielkim markecie. 

WZMOCNIONY 
MECHANIZM 
DRUKUJĄCY

z obcinaczem papieru, 
wydrukuje i obetnie 
nawet 1000 paragonów 
dziennie, rolka aż 60 m.

CZTERORDZENIOWY 
PROCESOR I SZYBKIE 
PAMIĘCI

dzięki którym kasa działa
bardzo szybko nawet pod dużym 
obciążeniem.

WYTRZYMAŁA
KLAWIATURA

fizyczna ma duże, 
nieścieralne klawisze
i przyjemnie, miękko 
pracuje.



Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży

Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój 
biznes dostarczając najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy 
sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus należy do Comp SA, lidera bezpiecznych 
rozwiązań IT.

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 444 07 20
fax +48 18 444 07 90

info@novitus.pl
www.novitus.pl

Partner Novitus

Novitus jest liderem w urządzeniach fiskalnych. 
W 2016 roku wprowadziliśmy pierwszą kasę 

fiskalną opartą o system Android, z niespotykaną 
dotąd funkcjonalnością i łatwością obsługi,
z której dzisiaj korzysta kilkadziesiąt tysięcy 

użytkowników.

Nadszedł czas na całkiem nową,
o wiele szybszą i bardziej wydajną kasę 

Next Pro.

next.novitus.pl

MY NAME IS PRO
Wystarczy założyć konto w systemie NoviCloud

i zalogować do niego kasę lub
wiele kas Next Pro. 

W tym momencie rozpoczyna się niezawodna
i bezobsługowa wymiana danych

między kasą a systemem.

NoviCloud to technologicznie zaawansowany 
system stworzony dla Next Pro, który nie wymaga 

od Ciebie żadnej infrastruktury technicznej, bo 
jest umieszczony na naszych bezpiecznych 

serwerach. Z każdego miejsca na świecie widzisz 
i zarządzasz swoim biznesem.

novicloud.pl

Next Pro jest dla użytkowników nowoczesnych
i wymagających. To najnowocześniejszy, 

skalowalny system doskonały zarówno dla 
małego jak i wielkiego biznesu.

Sieć sklepów spożywczych, odzieżowych, 
piekarnie, restauracje, Next Pro będzie 

odpowiedni wszędzie tam, gdzie właściciel 
oczekuje bezkompromisowego rozwiązania do 

prowadzenia aktywnej sprzedaży.

Odwiedź Partnera Novitus oferującego
nowoczesne kasy fiskalne.

NOVICLOUD
DO ZARZĄDZANIA

BIZNESEM

DLA KOGO JEST
NEXT PRO?

NEXT PRO

WYDAJNY KOMPUTER Z ANDROIDEM
FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIE
NIEZAWODNA DRUKARKA FISKALNA
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