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Kaikki 
myymälän  

tehtävät samalla laitteella

kattavuutta
Tarj nan
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Uusi HP rp5800 -vähittäismyyntijärjestel-
mä tarjoaa myymälöille täysin uudenlais-
ta muokattavuutta, luotettavuutta ja mo-
nikäyttöisyyttä. Tehokas ratkaisu sopii yh-
tä hyvin yksittäisiin myymälöihin kuin suuril-
le ketjuillekin. Käyttöönotto on helppoa: jär-
jestelmään voi itse valita käyttöjärjestelmän, 
Intel®-suorittimet, tallennustilan ja muistin.
 Myymälään ei tarvitse hankkia useita eri-
laisia laitteistoja, sillä kestävä HP rp5800 
soveltuu kaikkiin tehtäviin – aina kassalta va-
rastoon. Ultrapitkän elinkaaren ratkaisu pois-
taa myymälöiden kaikki IT-huolet jopa kym-
meneksi vuodeksi eteenpäin. HP:n avulla 
kauppiaat saavat kaiken hyödyn irti IT-inves-
toinneistaan.
 ”Täysin äänetön ja erittäin nopea HP 
rp5800 on todellinen seuraavan sukupol-

ven vähittäismyyntijärjestelmä. Luotettava ja 
energiatehokas ratkaisu takaa myymälän su-
juvan toiminnan ja vastaa mainiosti pidenty-
neisiin aukioloaikoihin”, kertoo HP:n tuote-
markkinointipäällikkö Jari Hämäläinen. 
 Nyt järjestelmä on mahdollista täyden-
tää sekä työntekijän että asiakkaan suun-
taan näkyvällä näytöllä, jolla asiointikoke-
muksesta saa vuorovaikutteisemman. Jokai-
sen myymälän yksilöllisiin tarpeisiin muok-
kautuvassa HP rp5800 -ratkaisussa on entis-
täkin parempi laajennettavuus ja monipuoli-
sempi käyttöjärjestelmien tuki. 
 Kassapääteratkaisuun voi integroida 
muitakin HP:n tarjoamia palveluita. Esimer-
kiksi HP:n tulostuspalveluiden avulla myymä-
lät voivat hoitaa suuren osan materiaaliensa 
printtauksesta itse.
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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.

KUUSI SYYTÄ VALITA 
HP RP5800
• Kilpailijoita pidempi käyttöikä
• Monipuoliset lisälaitteet
• Täysi muokattavuus
• Turvallisuus
• Taattu luotettavuus
• Kestävyys vaativissakin 
 olosuhteissa
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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.

HP IMAGING 
VIIVAKOODILUKIJA

HP LINEAR 
VIIVAKOODILUKIJA

HP PRESENTATION 
VIIVAKOODILUKIJA

MAGNEETTIKORTTILUKIJA

KASSANÄPPÄIMISTÖ

ASIAKASNÄYTTÖ

KASSALAATIKKO
Heavy-, Standard Duty tai päältäaukeava.

15” KOSKETUSNÄYTTÖ

KUITTIKIRJOITIN
Power USB tai sarja/USB.



8 9Kaikki tuotteet suoraan Pro Componentin varastosta.

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
Ha
ym
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Asiakasreferenssit

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

APTEEKIN ASIAKASPALVELU PARANI UUSILLA HP:N KASSAPÄÄTTEILLÄ
Pharmadata uudisti Levin apteekin kassapäätejärjestelmän. Apteekki toteutti mittavan uudis-
tuksen, jolla se halusi parantaa asiakaspalvelua ja laajentaa tuotevalikoimaa. Uusi e-resep-
tisovellus edellytti kassapäätteiltä myös lisää suorituskykyä. 
Pharmadata toimitti apteekkiin HP:n AP5000 All-in-One -kassapäätejärjestelmän, joka sisältää 
kaksi kioskityöpistettä asiakashintanäyttöineen. Osa vanhoista oheislaitteista integroitiin uuteen 
ratkaisuun. Samalla vaihdettiin työtasot, jotta kioskityöpisteet ovat mahdollisimman ergonomisia.   
 ”Olemme jo pitkään käyttäneet HP:n teknologiaa toimittamiemme järjestelmien osana. Vii-
meisen vuoden aikana olemme siirtyneet käyttämään ainoastaan HP:n kassarautaa, koska se on 
osoittautunut niin toimivaksi, luotettavaksi ja laadukkaaksi. Ohjelmistojen integrointi on helppoa, 
sillä kaikki ajurit on esiasennettu valmiiksi”, sanoo Pharmadatan myyntijohtaja Juha Aintila.

HP:N TYÖASEMAT ON TEHTY KESTÄMÄÄN VAATIVISSA OLOSUHTEISSA
Mastan Huollon autokorjaamon tiloihin toimitettiin kesällä 2011 HP:n työasema, joka kestää 
myös vaativissa olosuhteissa. Vuonna 1980 perustetussa autokorjaamossa tuli vuosien 
saatossa mitta täyteen työasemista, jotka eivät kestäneet korjaamo-olosuhteissa. Ratkaisuksi 
löytyi HP:n RP5800 -työasema, joka suojattiin ylipainekotelolla. 
”Korjaamotiloissamme on runsaasti metallipölyä, nokea, likaa ja kosteutta. Olosuhteet ovat tieto-
tekniikalle erittäin vaativat. Meillä oli vuosikausia ongelmia laitteiden kanssa, jotka eivät kestä-
neet korjaamon vaativissa olosuhteissa. Jouduimme jatkuvasti vaihtamaan niitä uusiin. Siitä ai-
heutui korjaamon toiminnalle merkittävää haittaa ja ylimääräisiä kustannuksia”, sanoo Mastan 
Huollon toimitusjohtaja Markku Lindroos.

GARMIN TEHOSTI MYYNTIÄ DIGITAALISIN RATKAISUIN   
Clouder.tv on räätälöinyt Garmin Suomi Oy:lle digitaalisen aikakauden ratkaisun, jolla voidaan 
esitellä kosketusnäytöltä maailman suurimman GPS-laitevalmistajan kattavaa tuotevalikoimaa. 
Kyseessä on pilvipalveluna tuotettu sähköinen tuotekatalogi, joka oli ensimmäisen kerran käytös-
sä Vene 12 -messuilla. ”Kyseessä on erikoissovellus, joka sisältää suuren kosketusnäytön ja suo-
rituskykyisen tietokoneen. Kosketusnäytössä on myös zoomaus-ominaisuus. HP:n laitteet ovat luo-
tettavia ja kestävät hyvin liikuttelun paikasta toiseen. Laitteilla on kolmen vuoden takuu, ja niiden 
elinkaari ulottuu vuosien päähän”, sanoo HP:n tuotemarkkinointipäällikkö Jari Hämäläinen.   
 ”Ratkaisu on täysin uudenlainen tapa toimia ja tarjoaa meille mahdollisuuden palvella asiak-
kaitamme yhä paremmin.”, painottaa Garmin Suomen markkinointipäällikkö Juha Kainua. 
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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.















1414



HP-kassojen jälleenmyyjäsi:

HP-kassojen erikoistukkuri:

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

Valtuutetut jälleenmyyjät:


