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Kun aloitimme yhteistyön HP:n RPOS-tuote-
linjan osalta, emme aavistaneet, että matka 
haastajasta merkittäväksi toimijaksi kassalii-
ketoiminnassa olisi näin lyhyt.
 Oma kokemuksemme ja HP:n globaali 
vahvuus suhteutettuna Suomen olosuhteisiin 
kassabusineksen osalta on ollut hyvin haas-
tavaa ja samalla palkitsevaa. Voimme hyväl-
lä omallatunnolla antaa sekä itsellemme, et-
tä HP:lle kiitettävän arvosanan tästä työstä.
 Pitkien elinkaarien laitteet sekä jatkuva 
tuotekehitys turvallisen ja katkottoman ra-
hastuksen takaamiseksi, on ollut HP:n ohje-
nuorana, kun RPOS-tuoteperhettä on ajettu 
sisään eri järjestelmätoimittajien toimesta. 
Aidosti POS-maailmaan suunnitellut kokonai-
suudet ja huolella valitut oheislaitteet – siinä 
resepti, joka on osoittautunut hyväksi.
 Tekninen tuki, toimivat Care Packit, val-
takunnallinen huolto-organisaatio ja nopeat 
toimitukset, mitä muuta vielä tarvitaan? Niin 
tietenkin, tukkuri, jonka varastosta Suomessa 
se kaikki löytyy hyllystä, eli Pro Component.
 HP:n erikoistukkurina olemme voineet 

antaa, pitkän kokemuksen lisäksi, edelleen 
eteenpäin intohimoa ja kykyä ajatella asiak-
kaan menestystä osana omaamme. 
 Asiakaslähtöisyys on se viisasten kivi, jo-
ka ohjaa kasvuamme ja kehitystämme yh-
dessä HP:n ammattilaisten kanssa ja tältä 
pohjalta olemme päätyneet luomaan tämän 
katalogin, jossa kaikki oleellinen RPOS-per-
heeseen ja siihen liittyviin lisäosiin ja palve-
luihin on mukana.
 Hyvää sanomaa on aina mukava levit-
tää. Toivomme tämän työkalun olevan yksi 
sellainen, joka auttaa kumppaneitamme rat-
kaisujen tarjonnassa ja heidän Asiakkaitaan 
oikeissa valinnoissa.
 Tulemme yhdessä HP:n kanssa säännöl-
lisesti päivittämään katalogia, myös sähköi-
sessä muodossa.

Yhteistyöterveisin,
Jouni Forsström
Sales Director
jouni.forsstrom@procomponent.fi 
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HP RP5800 -VÄHITTÄISMYYNTIJÄRJESTELMÄ
Joustava, vähittäiskauppaa silmällä pitäen tehty kassa-alusta, 
jonka suorituskykyä ja kestävyyttä tarvitset liiketoiminnan pyörittämiseen.

•  Intel®-perheen prosessorit ja piirisarjat
•  Ultranopeat muistit yhdistettynä joko SATA-levyihin 

tai vauhdikkaisiin ja vikasietoisiin SSD-levyihin
•  Kaikki nykyliitännät sekä valmistautuminen 

tulevaisuuteen varmistavat oheislaitteiden 
yhteensopivuuden rautatasolla myös jatkossa.

• Suorituskykyä, joka skaalautuu kevyistä installaa-
 tioista aina vaativiin ketjuohjattuihin ratkaisuihin.

Tarkista kokoonpano jälleenmyyjältäsi!

HP AP5000 ALL-IN-ONE -KASSAPÄÄTEJÄRJESTELMÄ 
HP ap5000 All-in-One -kassapäätejärjestelmä on suunniteltu lopettamaan kassapäätteiden 
laitteistoratkaisuja koskeva arvailu ja vastaamaan kaiken kokoisten vähittäismyyntiliikkeiden 
tila- ja suoritusvaatimuksiin. Vahvistettu kestämään vähittäiskaupan vaatimuksia ja samalla 
tarpeeksi tyylikäs korkealuokkaiseen ympäristöön. HP ap5000 POS -järjestelmä sopii ole-
massa olevaan myyntiympäristöön helposti.

•  Intel®-perheen prosessorit ja piirisarjat
•  Ultranopeat muistit yhdistettynä joko SATA-levyihin 

tai vauhdikkaisiin ja vikasietoisiin SSD-levyihin
•  Kaikki nykyliitännät sekä valmistautuminen 

tulevaisuuteen varmistavat oheislaitteiden 
yhteensopivuuden rautatasolla myös jatkossa.

• Suorituskykyä, joka skaalautuu kevyistä installaa-
 tioista aina vaativiin ketjuohjattuihin ratkaisuihin.

Tarkista kokoonpano jälleenmyyjältäsi!

HP RPOS -tuoteperhe

Saatavilla: 
• 3 vuodelle
• 4 vuodelle
• 5 vuodelle
• Post Warranty Kysy lisää!

Saatavilla: 
• 3 vuodelle
• 4 vuodelle
• 5 vuodelle
• Post Warranty Kysy lisää!

VINKKI
Katso 

erikoisratkaisut 
sivulta 8.

VINKKI
HP rp5800 sopii 

myös toimisto-, tuo-
tanto- sekä erikois-

sovellusympä-
ristöihin.
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Oheislaitteet

VINKKI
Osta oheislaitteet 

kassajärjestelmähan-
kinnan yhteydessä. 

Silloin kolmen vuoden 
takuu koskee myös 

oheislaitteita.

ASIAKASNÄYTTÖ
10” värillinen LCD.

VIIVAKOODILUKIJA
1D ja 2D.

MAGNEETTIKORTTILUKIJA

KASSANÄPPÄIMISTÖ

ASIAKASNÄYTTÖ

KASSALAATIKKO
Heavy-, Standard Duty tai päältäaukeava.

15” KOSKETUSNÄYTTÖ

KUITTIKIRJOITIN
Power USB tai sarja/USB.
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HP Retail Store Solutions

HP-itsepalvelukassa toteutettuna HP AP5000 AIO -kosketus-PC:llä. Mukana sirupääte, kuitti-
tulostin ja optiona viivakoodinlukija. Kysy lisää!

Sekä HP AP5000 AIO että HP RP5800 -sarja ovat ihanteellisia haasteellisiin ympäristöihin, 
niin pölyn kuin lämpötilan osalta. Lisäksi molemmat mallit voidaan sijoittaa ylipainekoteloon, 
jolloin eliminoidaan kaikki sisääntulevan epäpuhtauden aiheuttamat ongelmat. Kysy lisää!

HP AP5000 osana itsepalvelukassaa

Haasteellinen 
ympäristöErikoisratkaisut
HaHaHHaH
ymymy
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Asiakasreferenssit
Osaamiseemme ja palveluihin luottavat mm. Anttila, The Body Shop, Kalevala Koru, 
Kesko, Snacky ja Suomen Lähikauppa Oy.

KORULOISTOA HP:N TUELLA
Kun Pohjois-Euroopan suurimpiin koru-
valmistajiin kuuluva Kalevala Koru päätti 
uusia kassajärjestelmälaitteet, oli yhtei-
nen viesti selvä: lisää läpinäkyvyyttä 
myynti- ja varastodatalle, nopeampi rea-
gointi kuluttajan ostotarpeisiin.

”Uusi helppokäyttöinen ratkaisu osoitti no-
peasti kyntensä. Varastossa odottavien 
tuotteiden määrä laski peräti 30 % aiem-
paan. Myymme yksittäisiä ja monesti var-
sin arvokkaita tuotteita, emmekä halua lii-
an montaa korua kerrallaan myymälään 
makaamaan. Nyt kaikki tuote-, myynti- ja 
hintatiedot saadaan nopeasti kaikkiin nel-
jään Kalevala Korun omaan myymälään, 
mikä helpottaa huomattavasti liiketoimin-
nan suunnittelua”, myyntipäällikkö Liisa 
Kettinen Kalevala Korulta kertoo.

SNACKY TEKI COME-BACKIN
Nostalginen hampurilaisketju Snacky on 
tullut voimalla takaisin, mistä kertovat sen 
13 drive in -autogrilliä ympäri Suomen.

”Ja mikäli laajentumisia tulee lisää, niin 
HP:n kassajärjestelmät seuraavat varmasti 
siinä mukana”, Snackyn pr-päällikkö Päivi 
Remes kertoo. Reippaan kasvun pohjana 
ovat totta kai ajantasaisen tarkat myyntilu-
vut, joita HP:n toimittama kassajärjestelmä 
nöyrästi ja tehokkaasti suoltaa. 
 ”Kassalaitteisto takaa kadehdittavan 
tehokkuuden. Tärkeää myyntiaikaa ei me-
ne myyjien koulutukseen, kiitos helppo-
käyttöisen ja luotettavan kosketusnäytölli-
sen kassarengin. Mukana asiakaspalvelus-
sa on myös Kassa.fi -ohjelma, joka auttaa 
jopa päivittäismarkkinoinnissa: sen kautta 
voidaan tulostaa kampanjajulisteita – il-
man viiveitä ja ulkopuolista suunnittelua.”

SÄKYLÄN SOTKU PANOSTI ITSEPALVELUKASSAAN
Porin prikaatissa, Säkylän varuskunnan sotkussa eli Sotilaskodin 
kahvilassa on nykyään mahdollista maksaa munkkikahvit HP-itsepalvelukassassa.

Sotilaskodin kahvila eli sotku on monen varusmiehen henkireikä. Kahvilan ruuhkahuippu on 
joka ilta, kun varusmiehillä on omaa aikaa. Silloin kävijöitä on jonoksi asti. ”Idea itsepalvelu-
kassasta tuli nimenomaan sen takia, että mietimme, miten voisimme tasata jokailtaista ruuhka-
huippuamme”, Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry:n toimistonhoitaja Tuija Ryömä kertoo. 
 ”Kysely itsepalvelukassasta tuli sopivaan aikaan, sillä olimme sellaisen juuri kehittäneet 
yhteistyössä HP:n kanssa. Me teimme ohjelmiston ja HP tarjosi siihen alustan, Crafthouse Oy:n 
myyntijohtaja Jarmo Puustinen kertoo. Itsepalvelukassan käyttö on asiakkaalle nopeaa ja 
helppoa. Varusmiehet ovatkin ottaneet uuden palvelun hyvin vastaan.

Lähde: Kaupan 
Maailma 3/2011
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POS Academy -koulutus ja -sertifi ointi on 
suunnattu jälleenmyyjillemme. Koulutus yllä-
pitää sekä kehittää nykyaikaista kassajär-
jestelmäosaamista. Sertifi ointi kertoo alan 
huippuosaamisesta. POS Academy paran-
taa jälleenmyyjien kilpailukykyä kassajärjes-
telmien vaativassa markkinassa. Liity posti-
tuslistallemme Pro Componentin internetsivu-
jen yhteydenottolomakkeella ja saat kurssi-
tiedot ja muut uutisemme sähköpostiisi.

Valoisat ja viihtyisät koulutustilamme sijaitse-
vat Espoon Viherlaaksossa. Luokkaan mah-
tuu kerralla 12 oppilasta. Opetus sujuu pien-
ryhmässä tehokkaasti, kaikki osaamisen läh-
tötasot huomioiden. Opettajamme ovat kas-
sajärjestelmien kokeneita ammattilaisia.

Ilmoittaudu: www.procomponent.fi 

POS Academy
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HP on globaali, johtava vähittäiskaupan kassajärjestelmien toimittaja. Voidakseen toimittaa 
laitteidensa kanssa parhaita ohjelmistoratkaisuja, HP on solminut strategisia kumppanuuksia 
mm. toiminnanohjausjärjestelmien, vähittäiskaupan kassaohjelmistojen, mobiiliohjelmistojen 
sekä business intelligence -järjestelmien kehittäjien kanssa. Näiden toimijoiden ohjelmistot on 
suunniteltu palvelemaan nimenomaan kaupan alaa.

Ohjelmistokumppaneitamme Suomessa ovat:

Aldata • Crafthouse • Digia • Finnpos Systems • Intel® • Logica • Microsoft® 

• Microsoft® Dynamics® • Oracle • SAP • Solteq • Torex Retail • Visma

Ohjelmistokumppanit

Henkilökohtaisuus ja tarkka 
kohdistaminen ovat kaupan 
kasvun tulevaisuus 
Ostokokemuksen henkilökohtaistaminen tulee olemaan jälleenmyyjien keskei-

nen tavoite tulevaisuudessa. Tällä hetkellä suurimmalla osalla jälleenmyyjistä 

ei ole käytössä teknologiaa, jolla vastattaisiin kuluttajien kasvaviin odotuksiin 

rikkaasta ja vuorovaikutteisesta multimedia-ostokokemuksesta.

Ostoksilla käynti tulee liikkumaan yhä enemmän kohti interaktiivisuutta ja tarkkaa kohdista-
mista. Digital Signage -järjestelmät, point-of-sale -ratkaisut ja infokioskit vastaavat tähän 
tarpeeseen. Niiden avulla jaetaan helposti tuotetietoa, hehkutetaan promootioita, tarjouksia 
ja tiedotetaan palveluista. Pysyäkseen kilpailukykyisenä ja kannattavana nykyajan yhteisölli-
sillä markkinoilla – pitää jälleenmyyjän kyetä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen asiak-
kaan kanssa koko myymäläkäynnin ajan. HP:n laaja osaaminen ja tarjonta antavat jälleen-
myyjille työkaluja yhä houkuttelevampaan ja erilaistuneeseen kokemukseen.
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HP CARE PACK -PALVELUT

Saavutat lisää mielenrauhaa ottamalla käyttöön HP Care Pack -palvelut. 

Kaikkiin HP POS -ratkaisuihin sisältyy kolmen vuoden, seuraavan arkipäivän 

takuuhuolto. Tämän lisäksi tarjoamme laajan valikoiman HP Care Pack 

-palveluita, joilla varmistat liiketoiminnan keskeytyksettömän jatkumisen 

tilanteessa kuin tilanteessa. 

HP Care Pack on helppo ja edullinen tapa saada kattavampaa palvelua silloin, kun laitteen 
perustakuun pituus tai palvelutaso eivät riitä. HP Care Pack -palvelut auttavat suojautumaan 
haitallisilta käyttökatkoilta.

HP Care Pack -palvelut suositellaan hankittavaksi laitteen hankinnan yhteydessä, jolloin 
oikea palvelutaso on turvattu alusta alkaen. Monille laitteille on saatavana myös takuun 
jälkeisiä HP Care Pack -palveluja sen jälkeen, kun alkuperäinen takuuaika on päättynyt.

MIKSI HP CARE PACK -PALVELUJEN HANKKIMINEN KANNATTAA?

Laitteen perustakuu antaa turvan laitevikojen varalta. HP Care Pack -palvelut auttavat suojaa-
maan liiketoimintaa, sillä niiden avulla vältetään haitalliset käyttökatkot, jotka vaikuttavat 
liiketoiminnan tuottavuuteen ja kannattavuuteen. HP Care Pack varmistaa, että saat kaiken 
hyödyn irti investoinnistasi ja helpottaa budjettisuunnittelua.

MIKSI VALITA HP POS-RATKAISUT?

Kokonaisvaltaisuus: kun tavoitellaan sujuvaa ja älykästä rahastusta, pitää 
laitteiston, palvelun ja ohjelmiston toimia saumattomasti yhdessä.

Joustavuus: HP POS -ratkaisut integroituvat helposti olemassa olevaan 
järjestelmään – ne kasvavat samaa vauhtia liiketoimintasi kanssa.

Luotettavuus: tarvitset ratkaisun, joka toimii päivästä toiseen moitteetta.

Vakaus: pitkä elinkaari minimoi käyttökatkoksia ja tekee pitkän tähtäimen 
suunnitelmien teosta helpompaa.

Helppokäyttöisyys: kytke virta ja käytä! Kaikki ajurit ovat esiasennettuja.

Turvallisuus: voit kytkeä portteja pois käytöstä ja lukita kovalevyjä.

Tehokkuus: HP POS -ratkaisut on suunniteltu energiatehokkaiksi ja 
kompaktin kokoisiksi – vastaamaan pidentyneisiin aukioloaikoihin.
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HP-kassojen jälleenmyyjäsi:

HP-kassojen erikoistukkuri:

Valtuutetut jälleenmyyjät:

Pro Component Oy
Kavallinpelto 10
02710 Espoo, Finland
Tel. +358 20 779 8888
info@procomponent.fi fifint www.procomponent.fi


