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Våre kasser

Bærbar!

Enkelt behov

Mye for
pengene!

Effektiv!

Alt-i-èn

Sprutsikker!

Stilrent!



Sam4s ER-230EJ

• 48 knapper flatt tastatur (15 vareknapper)
• Skjerm med 2 linjer LCD og 2 farger
• Endring av varer og oppsett via

enkel meny på kassen eller via PC
• Vareknapper med åpen og fast pris
• Kassaskuff kan velges bort
• Inkludert innebygget kundedisplay
• Nettverk kobles til med kabel
• Betjent
• 4 MVA-satser
• Gavekortfunksjon inkludert
• Papir: 57 mm termo
• Skriver innebygget i kassa, 57 mm

• Kan kobles til èn kortleser eller
èn bankterminal

• Mulighet for strekkodeleser
• Mulighet for SD-kort
• Stor eller liten kassaskuff

TILLEGGSUTSTYRFUNKSJONER

Kjøp fra kr 9950,- 
eller

Leie 298,- pr måned 
- eksempel med 36 måneders avtale

Bærbar!
Batteridreven og

fleksibel  

Leveringsklar fra 
1. januar 2018

Våre kasser



Sam4s ER-265EJ

• 49 knapper flatt tastatur (18 vareknapper)
• Skjerm med 2 linjer LCD og 2 farger
• Endring av varer og oppsett via

enkel meny på kassen eller via PC
• Tastaturarket byttes enkelt av brukeren
• Vareknapper med åpen og fast pris
• Kassaskuff inkludert
• Inkludert innebygget kundedisplay
• Nettverk kobles til med kabel
• Middels sprutsikring
• Betjent
• 2 priser per vare
• 4 MVA-satser
• Gavekort inkludert
• Lager inkludert
• Papir: 57 mm termo
• Skriver innebygget i kassa, 57 mm

• Kan kobles til èn kortleser eller
èn bankterminal

• Mulighet for tilkoblet vekt
• Mulighet for strekkodeleser
• Mulighet for inntil 3 kjøkkenskrivere på
kabel eller trådløs

TILLEGGSUTSTYRFUNKSJONER

Kjøp fra kr 8150,- 
eller

Leie 249- pr måned 
- eksempel med 36 måneders avtale

Enkelt behov
Robust og bruker-

vennlig kasse  



Mye for
pengene!
Funksjonsrik

og brukervennlig

Sam4s NR-510

• 90 knapper flatt tastatur (60 vareknapper)
• Skjerm med 8 linjer LCD og 2 farger
• Endring av varer og oppsett via

enkel meny på kassen eller via PC
• Tastaturarket byttes enkelt av brukeren
• Vareknapper med åpen og fast pris
• Kassaskuff inkludert
• Inkludert innebygget kundedisplay
• Nettverk kobles til med kabel
• Middels sprutsikring
• Betjent
• 2 priser per vare
• 4 MVA-satser
• Gavekort inkludert
• Lager inkludert
• Papir: 57 mm termo
• Skriver innebygget i kassa, 57 mm

• Kan kobles til èn kortleser eller
èn bankterminal

• Mulighet for tilkoblet vekt
• Mulighet for strekkodeleser
• Mulighet for inntil 3 kjøkkenskrivere på
kabel eller trådløs

TILLEGGSUTSTYRFUNKSJONER

Kjøp fra kr 10 500,- 
eller

Leie 319,- pr måned 
- eksempel med 36 måneders avtale



Effektiv!
Brukervennlig og

lekker touch- 
skjerm. Effektiv  
betjeningi kassa  

Omega Lite

• 9,7” touch-fargeskjerm - kapasitiv
• Endring av varer og oppsett via

enkel grafisk meny på kassen eller via PC
• Nye varer kommer automatisk frem på skjermen
• Vareknapper med åpen og fast pris
• Kassaskuff inkludert
• Innebygget kundedisplay inkludert,

også mulighet for frittstående
• Nettverk kobles til med kabel eller wifi
• Selvbetjent og betjent
• 4 priser per vare
• 4 MVA-satser - 2 satser per vare
• Gavekort inkludert
• Bordfunksjon inkludert - klassisk
• Papir: 80mm termo
• Skriver innebygget i kassa, 80mm

• Kan kobles til èn kortleser
og èn bankterminal

• Mulighet for eksport til regnskap
• Mulighet for strekkodeleser
• Mulighet for kjøkkenskriver på kabel
eller trådløs

• Mulighet for håndholdte kasser

TILLEGGSUTSTYRFUNKSJONER

Kjøp fra kr 33 250,- 
eller

Leie 999,- pr måned 
- eksempel med 36 måneders avtale



Alt-i-èn
Stor PC-kasse som 

passer de fleste 
behov. 

Rask betjening
og oppgjør. 

Omega Basic

• 15” touch-fargeskjerm - resistiv
• Endring av varer og oppsett via
enkel grafisk meny på kassen eller via PC

• Nye varer kommer automatisk frem på
skjermen

• Vareknapper med åpen og fast pris
• Kassaskuff inkludert
• Kundekonto/kreditt inkludert
• Personallister som erstatter boka fra
skattekontoret

• Selvbetjent og betjent
• 15 priser per vare
• 4+ MVA-satser per vare
• Gavekort med strekkode og oppfølging

av utestående på oppgjør
• Booking inkludert
• Bordfunksjon inkludert - klassisk og grafisk
• Lager inkludert
• Papir: 80mm termo
• Skriver inkludert, 80mm ekstern

• Kan kobles til to kortlesere og
to bankterminaler

• Mulighet for eksport til regnskap
• Mulighet for kundedisplay innebygd i kasse,
eller frittstående

• Mulighet for wifi
• Mulighet for tilkoblet vekt
• Mulighet for strekkodeleser
• Mulighet for inntil 12 kjøkkenskrivere på kabel

TILLEGGSUTSTYRFUNKSJONER

Kjøp fra kr 42 000,- 
eller

Leie 1 260- pr måned 
- eksempel med 36 måneders avtale



Omega Splash

• 15” touch-fargeskjerm - Resistiv
• Endring av varer og oppsett via

enkel grafisk meny på kassen eller via PC
• Nye varer kommer automatisk frem på skjermen
• Vareknapper med åpen og fast pris
• Kassaskuff inkludert
• Kundekonto/kreditt inkludert
• Personallister som erstatter boka fra skattekontoret
• Selvbetjent og betjent
• 15 priser per vare
• 4+ MVA-satser per vare
• Gavekort med med strekkode og oppfølging

av utestående på oppgjør
• Booking inkludert
• Bordfunksjon inkludert - klassisk og grafisk
• Lager inkludert
• Papir: 80mm termo
• Skriver inkludert, 80mm ekstern

TILLEGGSUTSTYRFUNKSJONER

• Kan kobles til to kortlesere
og to bankterminaler

• Mulighet for eksport til regnskap
• Mulighet for kundedisplay innebygd

i kasse, eller frittstående
• Mulighet for wifi
• Mulighet for tilkoblet vekt
• Mulighet for strekkodeleser
• Mulighet for inntil 12 kjøkkenskrivere på kabel 
eller trådløs

• Mulighet for flere foretak
• Mulighet for å koble til nettbutikk (XML-basert)

• Mulighet for håndholdte kasser

Kjøp fra kr 46 000,-
eller

Leie 1 380- pr måned
- eksempel med 36 måneders avtale  

Sprutsikker!
Høy grad av 

sprutsikring - IP64 – 
Kan dusjes!



Omega Style

• 15” touch-fargeskjerm - resistiv
• Endring av varer og oppsett via

enkel grafisk meny på kassen eller via PC
• Nye varer kommer automatisk frem på skjermen
• Vareknapper med åpen og fast pris
• Kassaskuff inkludert
• Kundekonto/kreditt inkludert
• Personallister som erstatter boka fra skattekontoret
• Middels sprutsikring
• Selvbetjent og betjent
• 15 priser per vare
• 4+ MVA-satser per vare
• Gavekort med med strekkode og oppfølging

av utestående på oppgjør
• Booking inkludert
• Bordfunksjon inkludert - klassisk og grafisk
• Lager inkludert
• Papir: 80mm termo
• Skriver inkludert, 80mm ekstern

• Kan kobles til to kortlesere
og to bankterminaler

• Mulighet for eksport til regnskap
• Mulighet for kundedisplay innebygd i kasse,
eller frittstående

• Mulighet for wifi
• Mulighet for tilkoblet vekt
• Mulighet for strekkodeleser
• Mulighet for inntil 12 kjøkkenskrivere på kabel
eller trådløs

• Mulighet for flere foretak
• Mulighet for å koble til nettbutikk (XML-basert)
• Mulighet for håndholdte kasser

Kjøp fra kr 48 000,- 
eller

Leie 1 440- pr måned 
- eksempel med 36 måneders avtale

TILLEGGSUTSTYRFUNKSJONER

Stilrent!
Leveres i hvit 

høyglans 
eller sort matt



- SVÆRT ENKEL BRUK ALLE FORSTÅR
• Logg på
• Trykk vare eller pris og vare
• Velg betaling på gavekort, kreditt, kontant

eller hvilken som helst type kort
- FLERE FORETAK I SAMME KASSAPUNKT
• En kasse, flere adskilte foretak
• En kasse kan styre en bankterminal, og

begge kan ha flere foretak
- PERSONALLISTER
• Erstatter helt boka fra skattekontoret og

forenkler oversikt over timer for lønn
- TIMEBESTILLING OG KUNDEREGISTER
• Med historikk og SMS-varsling om time
- GAVEKORT
• Utskrift av egne gavekort med strekkode

og utløpsdato, som enkelt oppdateres mot
kassens register etter hvert som det brukes.

- ENKELT OPPGJØR

- BORDFUNKSJON
• Grafisk oversikt eller bruk av nummer
• Enkelt å flytte og splitte bord
- PERSONALLISTER
• Erstatter helt boka fra skattekontoret og
• forenkler oversikt over timer for lønn
- BOOKING
• med SMS-varsling for bord, rom, event eller

baner.
• Funksjon for ROM/ HYTTE for mindre

overnattingsvirksomheter
- KJØKKENSKRIVER
• på kabel eller trådløs
- TIDS-PLU:
• Enkel funksjon for leie av biljard, karaokerom,

shuffleboard eller annet som betales for tid brukt
- HÅNDHOLDTE KASSER
- SPRUTSIKRET MASKINVARE FOR TØFFE MILJØER
- ENKELT OPPGJØR

BRUK TIDEN PÅ DET SOM ER GØY
La kassesystemet ta seg av resten

Fleksible løsninger for alle typer salonger.

UNNGÅ TREG SERVERING
Ventende gjester er ofte ikke de mest fornøyde...

Effektive og enkle kasseløsninger for servingsbransjen.

Enkel bruk – Mange muligheter.

Servering

Velvære

Kassaløsninger for enhver bedrift



- UTSKRIFT AV STREKKODER FOR VARER OG FOR
HYLLEKANTER

- GAVEKORT
• Utskrift av egne gavekort med strekkode og

utløpsdato, som enkelt oppdateres mot kassens

register etter hvert som det brukes.

- LAGERSTYRING
• Lagerverdi
• Mottak
• Telling

• Supplering med min og maks

- STREKKODELESER
• For salg av varer
• For registrering av gavekort
• For mottak av varer

• På kabel eller trådløs

- KOBLING MOT NETTBUTIKK
• XML basert grensesnitt for utveksling av varelager

og varer

- KUNDEREGISTER
• Historikk
• Rabattordninger
• Debet eller kredittsalg

• Automatisk gjenkjenning av kortbrukere

- ENKELT OPPGJØR
FULL STYRING PÅ BUTIKKEN

Smarte kasseløsninger som gir deg full oversikt.

Enkel bruk – Mange muligheter.

UNNGÅ KØ I KASSA
Sultne folk er ofte ikke de mest tålmodige...

Effektive kasseløsninger for skolekantiner, bedriftskantiner og kantiner i offentlige virksomheter.

Detalj- og 
faghandel

Kantine
- KORTSYSTEM:
• Bankkort, kantinekort eller begge deler i

samme kasse
• Kan kombineres med adgangskort
• Kort kan lades eller brukes for kredittkjøp

som rekvisisjoner, møtemat, lønnstrekk og
avdelingskonto

- BETJENT ELLER SELVBETJENT:
• Kassen kan settes opp til en av delene, eller

begge
- ENKELT Å BRUKE:
• Ingen krav til linjer. Koble til strøm og det

virker
- VEKT.
• Ett trykk for å veie varmmat, salat eller annet.
- PRIS OG MVA:
• Omega kan ha 3 forskjellige MVA-satser opptil

15 forskjellige priser på hver vare.
• Kan enkelt skille mellom elever, ansatte,

eksterne, spis her, ta med, brukere med
kantineavtaler. Alt kan automatisk styres av
kantinekortet.

- ENKELT OPPGJØR

Omega og Sam4s kassasystem er komplette pakker klar til bruk. Alle løsninger leveres 
ferdig satt opp med tastatur eller skjermbilder tilpasset din bruk og er uten masse 
unødvendige funksjoner.



Bankterminaler
Bankterminaler kan leies eller eies. Det er enkelt å skaffe bankterminal hos oss. Vi opplyser deg om alle kostnader for 
kjøp og leie, for lisenser, bank, teleoperatør, bredbåndsleverandør og kredittkortinnløser. Vi synnligjør hele bildet for 
våre kunder slik at de vet hva det faktisk koster å ha en bankterminal, og så hjelper vi deg med å ordne alt sammen. 
Se http://pos-systemer.finnclausen.no/bankterminaler for mer informasjon

VX 520C

VX 820 DUETYomani XR

VX 690

VX 680

En integrerbar stasjonær betalings-
terminal med mobil kommunikasjon

En praktisk stasjonær terminal med hand-
over-funksjon og stor fargeskjerm

VX 820

En stasjonær betalingsterminal som kan 
leveres med og uten printer

En mobil betalingsterminal med både 3G/GPRS, 
Bluetooth og WiFi i en og samme terminal.

En liten og lett mobol betalingsterminal 
med GPRS-kommunikasjon

En av de minste betalingsterminalene på 
markedet. Håndterer store volum.

For alle kasser



Vemcall - brikkesystem
Med Vemcall brikkesystem er du i stand til å tilby dine kunder 
profesjonell service på et meget høyt nivå. Systemet leveres i 
enten 15 eller 25 brikker i et pent design. 

Vemcall pager system 15 brikker   kr 25 000,-
Vemcall pager system 25 brikker   kr 34 000,-
Vemcall ekstra brikke (per stykk)    kr 830,-

Veiledende priser

Vekt
Med vår kassavekt kan du enkelt selge varer i løsvekt, slik som 
salater, varmmat og lignende. Vekten er enkel å bruke og du 
trykker bare på èn knapp for å få opp prisen på kassa.

Kassavekt inkludert kabel, miljøgebyr og 
statens justeringsavgift

kr 7 730,- 

Priser

Strekkodeleser
Vi selger to forskjellige strekkodelesere.  
USB til Omega og Sam4s.

Opticon OPR3201                          kr 2200,- 
Datalogic bordskanner DS9208     kr 4190,-

Priser

Datalogic DS9208 Opticon OPR3201

For alle kasser

For alle kasser

For Sam4s ER-265EJ, Sam4s NR-510, Omega Basic, 
Omega Splash og Omega Style

For alle kasser



Flexpay, kantinekort for effektiv betalingsflyt

Dette får du:

• Hurtig og enkel betaling
• Raskere avvikling av kassakø
• Enklere kassaoppgjør for kantinen -  du sparer kostnader
• Slutt på kontakthåndtering gir bedre hygiene
• God oversikt over handlemønster
• Sikrer drift med minimalisering av svinn som gir
bedre økonomi

• Forskuddsbetaling på kortet, bedret likviditet for kantinen

• Effektiv anonym betaling i kassen
• Enkel innføring og enkel administrasjon
• Rimelig
• Penger ligger på kortet
• Kan enkelt oppgraderes til online

Vi tilbyr to løsninger:

• Effektiv betaling med registrert brukerkort i kassen
• Kortadministrasjon (sperring av kort, navn, bruker og

refusjon)
• Tilgang til gode økonomirapporter
• Penger ligger lagret på server
• Kan kobles til Nayax (betalingssystem på vendingmaskin)
• Kan fylle på penger på nett, som gjør at foreldre kan

fylle på kortet

Brukerne av kantinen kan kombinere adgangskortet sitt for å lade opp med ønsket beløp. Ved 
bruk av Flexpay i kantinen oppnår man en raskere og enklere betalingsflyt i kantinen. 

Rabattløsning
Legg til automatisk rabatter i 
kortet. Eksempelvis kan du få 
hver tiende baguette gratis. 
Rabattløsningene er fleksible 
og er effektfulle i å få elever til 
å handle i kantinen i stedet for 
andre steder.

FRITTSTÅENDE ONLINE

  Adgangskort, Mifare kortteknologi Lade kortet Rask og enkel betaling i kantina

Kjøp fra kr 19 800,- 
eller

Leie 597,- pr måned 
- eksempel med 36 måneders avtale

Kjøp fra kr 56 300,- 
eller

Leie 1 690,- pr måned 
- eksempel med 36 måneders avtale

For alle kasser



KASSASYSTEMLOVA!
Når? Nå!
Alle kasser som tas i bruk må følge loven og stå 
på Skatteetatens web-side. www.skatteetaten.no/
kassasystemliste

Kassasystemlova er vedtatt og gjelder fra og med 
2017. Alle som har kasser fra før 2017 må tilpasse 
seg loven med en oppgradering eller ombytte innen 
utgangen av 2018.
http://www.skatteetaten.no/kassasystem

Hvorfor?
Myndighetenes formål med det nye regelverket er å 
redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med 
kontantsalg og bedre konkurransevilkårene.

Hvem?
Alle bokføringspliktige må ha et godkjent kassasystem 
fra 1. januar 2019. Alle kassasystem som tas i bruk fra 1. 
januar 2017 skal tilfredsstille kravene.

Hva betyr dette for meg som bruker et 
kassaapparat? 
Et kassaapparat du har fra 2016 eller før, som fulgte 
reglene i 2016, kan brukes slik det står til desember 
2018. Senest desember 2018 må et slikt kassaapparat 
oppgraderes til å følge Kassasystemlova eller byttes 
med ett som gjør det. Det må også da stå på 
Skatteetatens liste.

Omega og Sam4s leveres klare for loven i dag! 
Be oss om tilbud! 

Tilleggsopplysninger til pris:

Alle priser er eks. mva.
Frakt og levering er ikke inkludert, men du kan hente utstyret selv 

Leieavtale forutsetter kredittgodkjenning. Forsikring av utstyret 
kommer i tillegg og blir tilbudt gjennom finansieringsselskapet.

Kasse ferdig satt opp, klar til bruk

• Effektiv betaling med registrert brukerkort i kassen
• Kortadministrasjon (sperring av kort, navn, bruker og 
  refusjon)
• Tilgang til gode økonomirapporter
• Penger ligger lagret på server
• Kan kobles til Nayax (betalingssystem på vendingmaskin)
• Kan fylle på penger på nett, som gjør at foreldre kan 
  fylle på kortet 

For alle kasser



Kontakt oss:
Askland Service og Salg AS. Kobbervikdalen 75, 

3036 DRAMMEN

Telefon: 32 81 03 02

E-post: post@asklandservice.no

www.asklandservice.no

Vi leverer supporttjeneste til våre kunder.

Supportavtale er obligatorisk for Omega,

denne koster fra kr 2000,- pr år. 

Supportavtalen for Sam4s er fra kr 990.- pr år.

Alle som har supportavtale prioriteres i vårt telefonsystem. 

Tlf. 32 81 03 02

e-post: support@asklandservice.no

Åpent virkedager mandag-fredag fra 08:00-16:00.

Brukerstøtte


