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Ny kasselov, og hvorfor vil ikke CASIO QT-6000/6100/6600 oppfylle de nye kravene?

CASIO QT-serien går helt tilbake til modellen CASIO QT-2000 som ble lansert i 1997.
Dette var da en ny ROM-basert modellserie som har blitt utviklet på samme type software
gjennom alle QT-modellene som CASIO har lansert. QT-2000 var en modell med tastatur med
papirlegg og en skjerm hvor varene ble vist.
I 2004 ble QT-6000, da med en touchskjerm, videre kom QT6100 og QT-6600 i 2009
Disse modellen ble solgt frem til 2015, og noe i 2016.
Denne serien er en såkalt ROM-basert kasse som er en løsning som er spesialtilpasset bruken og
har veldig mange gode funksjoner til de fleste bransjer, spesielt til serveringsbransjen.
Siden modellserien har blitt videreutviklet gjennom såpass mange år har dette blitt en meget
driftssikkert, stabilt og brukervennlig kassasystem som er benyttes av mange brukersteder i dag.
Ifm med ny kassalov var vårt ønske om å utvikle en oppdatert software til QT-serien selv om det
ikke var nysalg av modellene lengre, men fordi det er mange brukersteder som benytter disse.
Da ny kassalov og forskrift ble offentliggjort, og gjennomgang av krav til funksjonalitet og
oppgaver ble gjort, ble det konkludert med at CASIO QT-serien var for svak for å utføre de
pålagte punktene i forskriften. Resultat av en utvikling basert på brukervennlighet, funksjon og
oppbygningen av modellene avgjorde at dette dessverre ikke var mulig med CASIO QT-serien.
Noen av punktene er:
- Kryptert elektronisk journal med konvertering til SAF-T format
- håndtering av bordnummer med flere kasser
- Kapasitet og ressurser i minne(ROM) og prosessor (CPU)
- Brukervennlighet som ett produkt etter oppdatering
CASIO QT-serien (QT-2000, 2100, 6000, 6100 og 6600) vil derfor ikke oppfylle krav i ny
kassalov og tilhørende forskrift.
Vi har nye modeller og systemer som erstatter deres gamle og sender dere gjerne ett innbytte
tilbud på. På våre nye modeller CASIO V-R200 og V-R7100 med Susoft eller SalesBO så gir det
også helt andre muligheter enn tidligere.
CASIO V-R200
CASIO V-R7100
SuSoft
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