
Yazılım ayrıntıları 
Bazı bilgiler, ayrıntıları 

www.ax-3000.de bulabilirsiniz 
 serbest programlama 

 müşteri hesabı, örneğin 
devamlı yada otel müşterileri için 

 fiş, fatura,  
bilet vs. serbest tasarım 

 masadaki  faturayı ayrı 
ödeme imkanı ( 20`ye kadar eşzamanlı) 

 kasabaşı 8 bölge/ masa planlama 
olanağı (bmp destekli) 

 serbest belirleleyebileceğiniz devir için rapor imkanları 
 raporları ekranda sunma destekli 
 Çek yapıştır masa planı (birleştirme, yer değiştirme) 
 Kullanıcı anahtarı (Addimat CH yada Olitronic Dallas CH) 
 7 fiyat alanı, günde 5 kere ürün fiyatını otomatik değiştirme 
 5 farklı dokunmatik alan, günde 5 kere otomatik değiştirme 
 Indirim imkanları, kupon aksiyonları 
    Mesela müşteri kupon ile 2 tane ana yemek sipariş ediyor,      
    otomatikmen 2`nci yemek %50 indirim görüyor 
 Resimli tuşlar 
 255 tane ilave grubu, her birinde 50 ilave 
 99 aşcı talimat grubu, her birinde 8 talimat 
 5 sabit ilave penceresi,  99 ilaveye kadar 
 50 kullanıcı güvenlik alanı oluşturabilir 
 günler sonrada olsa, kesilmiş faturayı tekrar aktifleştirme 
 farklı yazıcilarda yazdırma, yazıcıya yönlendirme fonksiyonu 
 A-la-Carte menü fonksiyonu 
 stok kontrolü, bilgisayarda tarifi ile, personel giriş cıkış kayıdı 

 
Donanım ayrıntıları 
Bazı bilgiler, ayrıntıları www.ax-3000.de bilabilirsiniz 
 15“ yüksek çözünürlükte dokunmatik ekran (1024x768 pixel) 
 ekranı temiz tutma kaplamalı 
 hızlı 32bit ARM9 RISC işlemci 
 hafiza: FLASH 8MB, SRAM 8MB, SDRAM 64MB 
 arayüzler: 1x Ethernet 10/100Mbps, 4x 232c seri arabirim, 4x USB 
    Host, 1 USB alet, 2x RJ11 para kasası için, 1x SD-Kart 
 Dallas kilidi (orjinal Olitronic CH), 4x anahtar 
 opsiyonel termal yazıcı LK-TE 202, 80mm fiş, istek üzere kablolu 
     yada kablosuz 
 ölçüler: genişlik 36,3cm, derinlik 28,5cm, yükseklik 34,7cm 
 ağırlık 7,3 kilo ve dayanaklı 
 güç kaynağı: AC100-240V, 1A, 50-60Hz 
 VESA montaj donanımı 
 opsiyonel: müşteri gösterge ekranı (2x20 karakter, 232c seri 
    arabirim) orjinal addimat kilidi (CH), manyetik kart okuyucu 
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Güvenli:  bigisayar kasa 
sistemleri kadar donanımlı 
Güvenlik nedeni ile bilgisayar kasa sitemi istemiyorsunuz, ancak bu 
sistemlerin performansındanda mahrum kalmak istemiyormusunuz? 
Ozaman Uniwell AX-3000 sizin için ideal çözüm. Kolay kullanım, serbest 
programlama,  ihtiyaçlarınıza göre uyarlama, verilerinizin yüksek 
güvenliği ve Android telefonunuzu bağlama imkanı ile tasarruf etme. 

Kullanım: Çok Kolay 
En kısa zamanda AX-3000 avantajlarından yararlanıp, kolayca 
kullanım ve programlama imkanlarını kullanancanksınız (fiyat 
programlama, kasada ve aynı el terminallerinde eşzamanlı ürün ekleme 
vesaire). Bu konuda onlarca yıl  kasa üreticisi olan Uniwell ve 
distribütörü DDS-DAON`un birikimlerinden faydalanacaksınız. 
Onbinlerce satılmış kasa, gastronomi için geliştirilmiş özel  yazılım ve çok 
yönlü hizmetleri ile  size yeni kasanız senelerce yüksek performans 
sağlayacaktır. 

Maksimum özgürlük dahil 
Bu kasa için bir başka neden ise yazılımın 
sizin arzularınıza ve olgularınıza göre 
ayarlanıla bilmesidir. Yeni özellikleremi 
ihtiyacınız var?  Kasanız sizin istemlerinze göre 
gelişir. AX-3000`e yatırım geleceğe yatırımdır. 

Mükemmel:  fiyat verim orantısı  
Kasacınızdan Uniwell AX-3000 hakkında bilgi edinin ve fiyat verim 
orantısına hayret edin. Sizin yakınınızdaki DDS-partneri:. 
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AX-3000: fevkalade avantajları 

mutlak özgürlük 
ekran görüntüsünü ayarlamamı 

dersiniz, programlamamı dersiniz, 
yazdırmakmı dersiniz yada şirkete 

özgü ayarlarmı istersiniz: AX-3000 size 
her türlü imkanları sağlar.. 

kolay kullanım 
Modern teknoloji ve programlama size 

kılavuzu elinize aldırmayacak 

Zaman ayarlı ekran göstergesi 
Öğlen vakti öğlen menülerini gösterir, happy 

hour zamanı aksiyonları gösterir, akşamlarıda 
akşam yemeklerini. AX-3000 ile ekranda neyin 
ve ne zaman gösterileceğine siz karar verirsiniz. 

Bu size çok zaman kazandırır. 

Akıllı telefonunuz ile kullanılabilir 
Ananevi el terminallerine binlerce Euro 

harcamayın. Çünkü herşey sizin Android 
telefonunuzlada çalışıyor. Hem maddi, hem 

zaman tasarrufu ve satış miktarınzıda arttırır. 
Phoenix-App            `ini bedava indirin. 

 

Uzun 
zaman kullanın 

AX-3000 gelecek 
için tasarlanmışdır. 

Evingen parça 
kullanılmadığı için, hem 

servis marsrafı kısıtlanıyor 
hemde senelerce güvenilir çalışması 

sağlanıyor. Programlama özgürlüğü 
sayesinde geleceğe yönelik talepleri en iyi 

şekilde karşılar. 

Gastronomi işletmecisinin ihtiyac 
duyduğu herşey 

Uniwell AX-3000 yazılımının arkasında onlarca 
yıla varan uzmanlık birikimi yatmaktadır. 

Nerdeyse hiç bir isteğiniz karşılıksız 
kalmayacaktır. Söz veriyoruz. 

Büyük dokunmatik ekran 
Gastronomide kullanım için ideal 15“ 

dokunmatik ekran. Isterseniz her ürün için bir 
logo yada resim ekleyebilirsiniz. Mükemmel.. 

 

 

Mükemmel sistem  ve en yüksek esneklik 
En yüksek güvenilirlik, hız vede sanayi teknolojisinin esneklikliğinden fay-
dalanın. Onlarca yıl Uniwell'in önemli bır gastronomi kasa üreticisi olarak 
birikiminden yararlanın. İlerici teknoloji ve gastronomı için özel üretilmş 
yazılım, en yüksek seviyede profesyonellik, çeşitlilik ve güvenirlik. 
Neticeden sizde her gün yeniden memnun olun. 

Geleceğin harika teknolojisi 
Uniwell AX-3000 kasa sistemi büyük ve yüksek çözünürlükteki 15“ 
dokunmatik ekranı ile ve yüksek randımanlı  LK-TE 202  yazıcısı ile 
beraber teslim ediliyor. Tabiki mevcut (W)LAN sisteminize entegre 
edebilirsiniz ve böylece birçok AX-3000 kasa sistemlerini birbirine 
bağlayabirsinz.. 

Restoranınız  için en yüksek esneklik 
Ekranda masaları birleştirir, yer değiştirebilir, masadaki  faturayı ayrı öde-
me imkanı ile (ayni anda 20`ye kadar), kesilmiş faturayı tekrar aktifle-
ştirme yada birçok başka fonksiyonları kolaylıkla kullananbilirsiniz.  

Sözünü etmeye değer önemli noktalar: fiş, fatura,  bilet vs. serbest 
biçimlendirme, her kasada 8 değişik bölge/ masa planı imkanı, 5 tane ilave 
penceresi, 7 fiyat eklemeli (günde 5 kere ürün fiyatını otomatik değiştirme 
yada odalara göre fiyat), İndirim imkanları, resimli tuşlar, 5 farklı 
dokunmatik alan (günde 5 kere otomatik değiştirme), 255 tane ilave 
grubu, her grubda 50 ilave, 99 aşcı talimatı grubu, her grubda 8 talimat, 
stok kontrolü, geniş rapor imkanları, 50`ye kadar kullanıcı güvenlik alanı, 
maksimum yazıcı esnekliği ve  personel giriş çıkış kayıdı. 

AX-3000: Pazarlama makinanız 
Binlerce müşteri adresi girebilir ve seçebilirsiniz, serbest programlama 
imkanı ile ayarlayabilirsiniz, opsiyonel olarak kendi müşteri kartınız için 
indirimleri yada aksiyonları entegre edebilirsiniz. 

Vergi Dairesi:  2016 için hazır 
Uniwell AX-3000 tabiki 2016 da vergi dairesinin yürürlüğe sokacağı 
kararlara hazırlanmış durumda. Uniwell AX-3000: geleceğe hazır. 

Elbette bilgisayar bağlantılı 
Programlama, bilgiler yada raporlar, online yada offline: opsiyonel yazılımı 
ıle kolaylıkla mümkün. 
 
 
 
 
 
 
 

Müthiş:  Cep telefonunuz 
el terminalı oluyor 
İşletmeci için yüksek teknoloji kullanımının 
çok faydalı olduğunu büyük geniş açık alan 
gastronomi sahiplerinde görebilirsiniz.  

Ananevi el terminallerine binlerce Euro  
harcamak yerine, AX-3000 kasa sisteminin  
opsiyonel olan lisansını aldıktan sonra,  
Android* telefonunuzdan yada Android  
media playerinizden el terminali olarak  
faydalanın.  

Böylece kolayca hem zaman, hem para 
tasarrufu edin ve işletmeniz için müşteri kazanın.  

Bu arada: Android akıllı telefonlarda öncü yazılım. 
Yüksek kaliteli Android telefonlarını  sözleşmesiz  150,- Euro gibi fiyata 
alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, işletmenizin verimini daha ucuza arttıra-
mazsınız. 

İstediğiniz yerde yazdırın… 
Bahçenizde, mutfakta, barda, restoranın içinde, servis yerinde yada 
nerde isterseniz, Uniwell AX-3000 isteklerinize hazır.  

Size bizim LK-TE 202 yazıcılarını ilaveten patentli olan kablosuz bağlantı 
çözümümüzü tavsiye edebiliriz. Böylece sadece piriz olan her yere 
yazıcıyı bağlayabilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2.2 Android yazılım 
versiyonundan itibaren 


