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Οι εκτυπωτές RBS Compous & RBS Axon A7 αποτελούν τη νέα γενιά Receipt και POS printers υψηλής αξιοπιστίας και 

απαιτήσεων, με προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών και μεγάλη ελευθερία επιλογών. Οι εκτυπωτές εφοδιάζονται με θερμικό 

εκτυπωτή SEIKO, ταχύτητας 200 mm/sec, εύρος χαρτιού 80 mm και εκτύπωση 42 χαρακτήρων ανά γραμμή. Διαθέτουν  μηχανισμό 

τοποθέτησης χαρτιού Easy Load (Drop In) με μέγιστο πάχος ρολού D=80mm. Μέσω του ειδικού Accelerator Printer Driver της 

MAT επιτυγχάνεται αφενός η βέλτιστη ταχύτητα εκτύπωσης και αφετέρου προστατεύεται η κεφαλή του Printer από υπερθέρμανση 

(ελέγχεται από ειδικό αισθητήρα). Ειδικά ο Printer Cobus διαθέτει ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη χειριστή δύο γραμμών και 

printer setup keyboard  4άρων πλήκτρων.

Ελευθερία επιλογών - Μεγιστοποίηση επένδυσης

RBS COBUS

RBS COBUS

RBS AXON A7

RBS Axon A7 RBS Cobus

Εκτυπωτής Θερμικός εκτυπωτής SEIKO 80 mm. Ταχύτητα εκτύπωσης 200mm/sec. Υποστήριξη γραφικών.  
Μηχανισμός τοποθέτησης χαρτιού Easy Load (Drop In). Μέγιστο πάχος ρολού D=80mm.  

Μέσω του ειδικού Accelerator Printer Driver της MAT επιτυγχάνεται αφενός η βέλτιστη ταχύτητα εκτύπωσης  
και αφετέρου προστατεύεται η κεφαλή του Printer από υπερθέρμανση (ελέγχεται από ειδικό thermistor).  

Παρέχεται επίσης η επιλογή εκτύπωσης  Bold χαρακτήρων σε ολόκληρη της γραμμή ή σε τμήμα της,  
καθώς και η επιλογή εκτύπωσης χαρακτήρων διπλού ύψους ή διπλού πάχους.

LCD Display (Χειριστή) Ενσωματωμένη φωτιζόμενη οθόνη χειριστή  
αλφαριθμητική, 2 γραμμών Χ16ch

Θύρες σύνδεσης Δύο θύρες RS232, δύο θύρες USB, μια θύρα Ethernet, μια θύρα πληκτρολογίου PS2, μια θύρα εισόδου 
αποθηκευτικού μέσου (SD Card), μια θύρα υποδοχής για το συρτάρι ταμείου και μια θύρα τροφοδοσίας ρεύματος, 

παρέχοντας την δυνατότητα σύνδεσης με barcode Scanners, ζυγαριές, εξωτερικές οθόνες, εξωτερικό πληκτρολόγιο, 
GPRS module, WiFi Module, Η/Υ, EFTPOS, συρτάρι ταμείου κ.λπ

Τροφοδοσία Εξωτερικό switching Τροφοδοτικό 24V/50W. Λειτουργία από 110V έως 230V

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RBS Cobus Web Server POS Printer

Διαχείριση πελατών Εως 500 πελάτες

Διαχείριση Ειδών Εως 50.000 είδη

Διαχείριση κουπονιων Υποστηρίζεται

Προωθηση προιοντων Υποστηρίζεται

Διαχείριση Εισιτηρίων Υποστηρίζεται

Ταμείο Υποστηρίζεται

Αναφορές Υποστηρίζεται

HTTP Web server Υποστηρίζεται

ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ (Extras)

Battery Backup Εσωτερικό UPS με μπαταρία Λιθίου για αυτονομία λειτουργίας έως και 4h. Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της 
μπαταρίας 3,5h. Build-in φορτιστής με διπλή ηλεκτρονική προστασία ελέγχου φόρτισης και κύκλωμα διαχείρισης 

ομοιόμορφης φόρτισης/εκφόρτισης μπαταριών. Απρόσκοπτη λειτουργία όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο 
ακόμα και αν η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή έχει καταστραφεί. Λειτουργία Power Management για σταθερή ταχύτητα 

εκτύπωσης και ομοιόμορφο μαύρο ακόμα και όταν η μπαταρία ευρίσκεται στο κατώτερο όριο  φορτίου της (όταν 
τροφοδοτείται μόνο από την μπαταρία).

Πληκτρολόγιο Σειριακό POS Keyboard 30/ 98 και 128 
πλήκτρων, πληκτρολόγιο PC PS/2

Ενσωματωμένο συρταρωτό πληκτρολόγιο 30 πλήκτρων, σειριακό POS 
Keyboard 30/ 98 και 128 πλήκτρων, πληκτρολόγιο PC PS/2

Οθόνη πελάτη Εξωτερικό LCD Display Ενσωματoύμενη (προαιρετικά) φωτιζόμενη οθόνη πελάτη αλφαριθμητική, 
2 γραμμών Χ 20ch, τεχνολογίας FSTN Positive, White Led Backlight, 

Edge Type,  αντιθαμβωτική λειτουργία και εξαιρετική ευκρίνεια,  100.000 
ώρες συνεχούς λειτουργίας.

ΕΑΦΔΣΣ Συνεργασία με ΕΑΦΔΣΣ RBS αυτόνομης αποστολής δεδομένων στην ΓΓΠΣ, με δυνατότητα τροφοδοσίας από τον 
εκτυπωτή & του battery backup

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος σε gr 1050 1500

Διαστάσεις 20,6Μ – 15,2Π – 13,2Υ 16,2Μ – 13,6Π – 11,2Υ

Θερμοκρασία λειτουργίας 00-480  C 00-480  C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

RBS AXON A7

RBS COBUS POS

RBS COBUS PRINTER

RBS Cobus Printer  
RBS Axon A7 Printer



Υποστηρίζεται απο τα μοντέλα RBS Cobus & RBS Axon 7 προσφέροντας 

μεγάλη ελευθερία εκτύπωσης κειμένου και γραφικών. Διαθέτουν τρεις θύρες 

επικοινωνίας, μια RS232, μια USB και μια Ethernet. Επικοινωνούν με οποιαδήποτε 

εφαρμογή λογισμικού μέσω Epson Compatible Escape Sequences ή Windows Print-

er Driver. Οι εκτυπωτές λειτουργούν ως Receipt εκτυπωτές ή συνδεδεμένοι με το λογισμικό 

λειτουργούν ως αξιόπιστοι συνεργάτες της κουζίνας.

Η νέα σειρά εκτυπωτών παρέχουν πλήθος διαδεδομένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (UTP, TCP) και δικτυακών υπηρεσιών, (HTTP Web 

server, XML Soap services, FTP, Web Sockets) με μεγάλες δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης. Τοπικά συνδέονται σειριακά 

ή δικτυακά μέσω των διαθέσιμων, RS232, USB, Ethernet port και συνεργάζονται με τις πιο διαδεδομένες εμπορικές εφαρμογές της 

αγοράς, μέσω του MCP (Micrelec Communication Protocol), του πιο διαδεδομένου σήμερα στην Ελλάδα πρωτοκόλλου επικοινωνίας 

ή μέσω των διαθέσιμoυ από την RBS CAP Driver ή μέσω Epson Compatible Escape Sequences.

Διασυνδεσιμότητα - ελευθερία επικοινωνίας

RECEIPT PRINTER - KITCHEN PRINTER 
WEB SERVER POS PRINTER &  
Embedded FRONTIER Retail Software

POS PRINTER

Ειδικά χαρακτηριστικά όπως:
Μέσω τοπικού Wi Fi δικτύου η με την προσθήκη στον εκτυπωτή WEB SERVER POS PRINTER, του Wi Fi 
module της RBS, μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε Tablet PC, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος 
και χωρίς την χρήση επιπλέον εφαρμογής, προσφέροντας στον χρήστη ένα ελκυστικό interface χειρισμού, 
αξιοποιώντας όλες τις λειτουργίες του εγκαταστημένου λογισμικού Frontier Web στον εκτυπωτή

Μέσω της δυνατότητάς τους να συνδέονται απευθείας με τα τραπεζικά τερματικά (EFTPOS) της Ingenico 
διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ορθότητα της αποτύπωσης του ποσού που πρόκειται να εξοφληθεί μέσω  
κάρτας, ενώ παρέχουν για κάθε ένα τρόπο εξόφλησης της απόδειξης (μετρητά, Visa Card, Master Card, 
κ.λ.π.), έκδοση αναλυτικής αναφοράς ανά κάρτα.

Οι εκτυπωτές Cobus και ΑΧΟΝ 7 συνδεδεμένοι με τον νέων προδιαγραφών Φορολογικό Μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) της 
RBS,μετατρέπουν τους receipt printers σε φορολογικό σύστημα έκδοσης νόμιμων παραστατικών, χωρίς τους περιορισμούς 
των φορολογικών εκτυπωτών.

Διαθέτουν SD Card socket για καταγραφή και διατήρηση οποιονδήποτε απαραίτητων δεδομένων. Στον εκτυπωτή Cobus 
είναι δυνατή η ενσωμάτωση LCD οθόνης δυο γραμμών, 20 αλφανουμερικών χαρακτήρων ανά γραμμή. Επικοινωνούν με 
οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή λογισμικού μέσω του MCP (Micrelec Communication Protocol) ή μέσω Epson Compatible 
Escape Sequences ή Windows Printer Driver ή μέσω OPOS Driver.

Link4all 
Υπηρεσίες προς  

Επιχειρήσεις

Παρέχουν τη δυνατότητα 
αποστολής του “Z” στο 
λογιστή σας στο τέλος της 
ημέρας ή του μήνα 

Σύνδεση με πλήθος 
περιφερειακών 
συσκευών

Συνδέονται μεσω ADSL router  
ή μεσω GPRS module στο Internet

Λειτουργικότητα  
προεγκατεστημένου λογισμικού  
λιανικών πωλήσεων

Αξιοπιστία και στιβαρότητα κατασκευής
•  Η νέα γενιά εκτυπωτών κατασκευάζεται από την καθετοποιημένη Ελληνική βιομηχανία ΜΑΤ Electronics για λογαριασμό της RBS.

•  Η εταιρεία ΜΑΤ έχει παράξει περισσότερα από 400.000 ταμειακά συστήματα έως σήμερα, ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε πέντε επιπλέον 
χώρες στο εξωτερικό, με τις περισσότερες εκ των εξαγωγών της να πραγματοποιούνται στην Ιταλία.

•  Τα προϊόντα της ΜΑΤ, μεταξύ αυτών και αυτά που κατασκευάζονται για λογαριασμό της RBS, βασίζονται σε μοντέρνο βιομηχανικό 
σχεδιασμό με εξαιρετικό φινίρισμα.

•  Είναι συνώνυμα της ποιότητας και αξιοπιστίας (average failure rate <0,1% & MTBF > 70.000 ώρες), σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
από Έλληνες μηχανικούς με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής.

•  Το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001.ή βιομηχανία ΜΑΤ Electronics για 
λογαριασμό της RBS.

Aποστολή αναλυτικών 
στοιχείων της εταιρίας σας

Aπομακρυσμένος έλεγχος 
της λειτουργίας του 

συστήματος από το χρήστη

RBS Cobus 
Web Server POS

Προσέχω τους σταθερούς πελάτες της επιχείρησης
Παρακολούθηση έως 500 σταθερών πελατών με αναλυτικά στοιχεία (κωδικός πελάτη, επωνυμία, 
ΑΦΜ, διεύθυνση, ιστορικά στοιχεία συναλλαγών, και αναλυτικά στατιστικά). 

Παρακολουθώ οργανωμένα τα είδη 
Υποστήριξη  ως 50.000 ειδών με αναλυτική παρακολούθηση όπως, κωδικός, περιγραφή, barcode, 
μονάδα διακίνησης (ζυγιζόμενο ή τεμάχιο), τιμή πώλησης και ειδική τιμή, κατηγορία ΦΠΑ, κατηγορία 
είδους, τμήμα είδους, έλεγχο minimum υπολοίπου αποθήκης.

Χρησιμοποιώ τεχνικές μεγάλων επιχειρήσεων λιανικής
Εκπτωτικά κουπόνια που εκδίδει ο ίδιος ο λιανέμπορος ή  οι προμηθευτές του, παρέχεται η δυνατότητα 
να διαχειριστούν σε επίπεδο απόδειξης  αλλά και σε επίπεδο είδους είτε ως έκπτωση επί της αξίας 
(ποσοστιαία ή απόλυτη). 

Αυξάνω την πιστότητα των πελατών, δίνω κίνητρα αγοράς
Υποστηρίζεται η διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής και απονομής πόντων σε επίπεδο προιόντων ή αξία 
αγορών. Η συγκέντρωση πόντων αποσκοπεί σε ανταμοιβή του πελάτη (έκπτωση ή άλλη παροχή), 
ενισχύοντας τις επαναληπτικές πωλήσεις, τη ανταγωνιστικότητα, και εν τέλει τα έσοδα της επιχείρησης.

Υποστήριξη επιχειρήσεων θεαμάτων που υποχρεούνται σε έκδοση εισιτηρίου η οποία αντιστοιχεί σε 
ελάχιστη κατανάλωση. Επιπλέον, διαχείριση επιμέρους αποδείξεων με Δελτίο Αναφοράς Ανοιχτού 
Τραπεζιού.

Διαχείριση ταμείου προασανατολισμένη στην εξυπηρέτηση του πελάτη
Εκτός της φορολογικής διαδικασίας των συναλλαγών αλλά και του κλεισιματος του ταμείου που 
καλύπτονται πλήρως, υποστηρίζονται μια σειρά χαρακτηριστικών που εντέλει εισφέρουν στην 
εξυπηρέτηση του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται η δυνατότητα κράτησης απόδειξης σε 
αναμονή (ουρά πελατών), η δυνατότητας κλεισίματος απόδειξης σε επίπεδο είδους, «κλειδωμένες» 
τιμές πώλησης, άμεση έκπτωσης (ανοιχτή τιμή). Υποστηρίζονται επίσης πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, 
όπως μετρητά, πιστωτικές κάρτες (EFTPOS Terminal) και κουπόνια εξαργύρωσης ή άλλα οριζόμενα 
αξιόγραφα. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των βασικών στοιχείων της απόδειξης σε QRC καθώς 
και η εκτύπωση συνδυασμού κανονικών και bold χαρακτήρων στη ίδια γραμμή.        

Γνωρίζω με στοιχεία την πορεία της επιχείρησής μου και παίρνω διορθωτικές αποφάσεις
Παρέχονται προεγκατεστημένες, έτοιμες αναφορές που δίνουν στοιχεία πορείας της επιχείρησης και 
αφορούν ανάλυση πωλήσεων ανά είδος, ανά τμήμα, ανά κατηγορία σε χρονική περίδο που επιλέγει ο 
πελάτης, σε επίπεδο τεμαχίων και αξίας. 

Διαχείριση Πελατών

Διαχείριση Ειδών

Διαχείριση Εκπτωτικών 
κουπονιών

Προώθηση προϊόντων 
(πόντοι)

Διαχείριση Εισιτηρίων Εισόδου 

Ταμείο

Reporting


