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Tuotevalikoima 
laajenee voimakkaasti

HP:n kassajärjestelmien valikoima on 
uudistunut ja laajentunut suurimmil-
la tuotejulkistuksillaan kautta ko-
ko historiansa. Jo tutuksi tullut HP 
RP5800 on saanut rinnalleen HP RP3 
3100 -vähittäismyyntijärjestelmän. 

HP RP3 on selkeästi rungoltaan isoveljeään 
pienempi, mahtuen näin ahtaisiinkin paik-
koihin. Ohjelmistoympäristö on kuitenkin 
sama mitä HP RP5800 -sarja käyttää. Viime 
vuoden syksyllä HP AP5000 all-in-one -kas-
sa sai korvaajan HP RP7 7800 -vähittäis-
myyntijärjestelmästä. Siinä on valittavissa 
näytön koko ja teknologia kapasitiivisen ja 
resistiivisen sekä 15” että 17” väliltä. Myös 

asiakasnäytöksi on valittavissa joko kaksiri-
vinen tai 10” malli. 
 HP RP7:n uusin jäsen on malli 7100, 
jonka erikoisuutena on IP54-tason suoja-
us nesteroiskeita vastaan. Näytön kotelo 
on eristetty huolellisesti ei-toivottuja ainei-
ta vastaan, eikä laitteessa ole yhtään tuu-
letinta. Ideaalinen ratkaisu ravintolaympä-
ristöön, kun ilmassa leijuu rasvaa ja laite on 
voitava puhdistaa pesuaineilla ilman pelkoa 
vaurioitumisesta. 
 Mobiilikassapuolella HP Elitepad 900 
aloittaa yrityskäyttöön tarkoitettujen tau-
lutietokoneiden aikakauden. Tähän mielen-
kiintoiseen sarjaan saadaan päivityksiä tä-
män vuoden aikana.
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HP RPOS -tuoteperhe

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

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

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

HP RP5800 -VÄHITTÄISMYYNTIJÄRJESTELMÄ

Laajennettavuus ja mukautettavuus helpottavat käyttöönottoa olemassa olevassa ekojärjestel-
mässäsi; voit valita käyttöjärjestelmän, Intel®-suorittimet, tallennustilan ja muistin. Luotettava, 
vähittäismyyntiä silmällä pitäen tehty ratkaisu auttaa vähentämään käyttökatkoksia ja pitää 
liikkeen sujuvasti toiminnassa – jopa 40 °C ympäristöissä. 

•  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 RP3 3100 -VÄHITTÄISMYYNTIJÄRJESTELMÄ

Kompakti ja edullinen HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmä tarjoaa kaiken kokoisille vähittäismyynti-
liikkeille luotettavuuden ja liitäntäominaisuudet, jotka takaavat toiminnan kustannustehokkuuden. 

• Ota käyttöön perinteisenä työasemana tai kevyenä asiakaspäätteenä hajautetuissa myymäläympäristöissä 
• Vapauta pöytätilaa asettamalla järjestelmä näytön alle, kassalaatikon päälle tai myyntitiskin alle 
• Voit kytkeä sekä vanhemmat että uuden sukupolven vähittäismyyntioheislaitteet laajan sarjaportti- ja USB-portti- 
 valikoiman kautta. Laajenna näyttöala kahdelle näytölle DisplayPort- ja VGA-porttien avulla
• Voit tukea verkon kautta tehtäviä myyntitapahtumia, varastotarkistuksia ja taustatoimia integroidun langattoman  
 yhteyden tai WLAN-verkkoyhteyden avulla
• Suunniteltu kestämään jokapäiväistä käyttöä
• Valitse ympäristöösi parhaiten sopiva tallennus-
 välineen tyyppi; joko kiintolevy tai SSD-asema
• Ympäristöolosuhde- ja iskutestaus varmistaa, 
 että HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmä täyttää 
 vaativimpienkin myyntiympäristöjen vaatimukset.

Tarkista kokoonpano jälleenmyyjältäsi! 
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HP RP7 7800 -VÄHITTÄISMYYNTIJÄRJESTELMÄ

Valmistaudu HP:n seuraavan sukupolven all-in-one-jälleenmyyntiratkaisuun. HP RP7 -vähittäis-
myyntijärjestelmä on virtaviivainen ja tyylikäs sekä helposti integroitavissa nykyiseen ympäris-
töön. Se voidaan muokata kaikkia tarvittavia ominaisuuksia varten, ottaen samalla huomioon 
sen, mitä et tarvitse.

• Paranna myymäläsi ulkoasua modernilla ja tilaa säästävällä HP RP7 -näytöllä, joka sisältää kaikki perinteisen   
 jälleenmyyntiratkaisun toiminnot
•  Voit käyttää sitä kassalla tai kiinnitettynä seinään
•  Neljän ytimen toisen sukupolven Intel® Core™ -suorittimet Intel® vPro™ -tekniikalla (tietyt kokoonpanot) tarjoavat 

laitteistopohjaiset etähallintatekniikat ja vakaan, suojatun sekä luotettavan IT-infrastruktuurin
• Valitse lävistäjältään 38,1 cm:n (15 tuuman) tai 43,2 cm:n (17 tuuman) näyttö ja muokkaa se projektiopohjaisella  
 kosketustekniikalla tai joustavilla resistiivisen kosketusnäytön siirtymisominaisuuksilla
• Lisää tyylikäs käyttäjää päin suunnattu näyttö ja edistä myyntiäsi 
• Kestää käyttöä jopa 40 °C ympäristöissä
• Pidempi tuotteen elinkaari auttaa takaamaan 
 johdonmukaisuuden asennuspaikassasi
• Koko ratkaisun kolmen vuoden rajoitettu takuu antaa 
 sinulle mielenrauhan sijoituksesi suhteen.

Tarkista kokoonpano jälleenmyyjältäsi!

HP RP7 7100 -VÄHITTÄISMYYNTIJÄRJESTELMÄ

HP RP7 7100 -vähittäismyyntijärjestelmä määrittää luotettavuuden uudelleen majoitus- ja vähit-
täismyyntialalla, tarjoamalla intuitiivisen ja mukavan käyttökokemuksen ja tuulettimettoman tiiviin 
kotelon, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä. 

• HP RP7 7100 sisältää kestävät ja luotettavat tekniikat, jotka optimoivat palvelunopeuden 
• Tuulettimettomuus ja SSD-tekniikka tukevat käyttöä niin asiakkaalle suunnatuissa käyttökohteissa kuin 
 henkilöstön työskentelyalueillakin. Tiivis kotelo kestää myös roiskeita ja pölyä ja sen IP-luokitus on 54
• Saat Intel®-prosessoreilla paremman käytettävyysajan vaativissakin olosuhteissa 
• Valitse kassapäätteillesi parhaiten sopiva kosketusnäyttö ja mukauta sitä valitsemalla joko intuitiivinen, projisoitu  
 kapasitiivinen kosketusteknologia tai resistiivisen kosketusnäytön joustavat navigointiominaisuudet
• Lisää terävä käyttäjään päin suunnattu näyttö 
• Paranna myymäläsi ilmettä uudella tilaa säästävällä muotoilulla ja nykyaikaisella ulkoasulla
• Käytä jopa 35 °C ympäristöissä – kestää pitkään 
 jälleenmyyntiympäristöissä
• Pidempi tuotteen elinkaari auttaa takaamaan 
 johdonmukaisuuden asennuspaikassasi
• Koko ratkaisulla on kolmen vuoden rajoitettu takuu
• Monipuoliset seinä- ja pöytäkiinnitysvaihtoehdot.

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
Näytön sivuilla olevien 
liitäntäpisteiden avulla 
muokkaat täsmällisen 

yhdistelmän tarvitsemis-
tasi oheislaitteista. 

Katso sivu 8. 
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Oheislaitteet
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HP HEAVY DUTY JA HP STANDARD 
DUTY KASSALAATIKOT

HP L6010 10.4 TUUMAN NÄYTTÖ HP HT SÄÄDETTÄVÄ TELINE 
KOSKETUSNÄYTÖLLE

HP L6017TM 17 TUUMAN NÄYTTÖHP L6015TM 15 TUUMAN NÄYTTÖ

HP FLIP TOP KASSALAATIKKO

HP SARJA-/USB-
LÄMPÖKUITTI-
TULOSTIN

KAAPELIPAKKAUS DUAL HP 
KASSALAATIKOILLE

HP POS PYLVÄSNÄYTTÖVIIVAKOODILUKIJAT: HP PRESENTATION, HP IMAGING JA HP LINEAR 

HP POS KASSANÄPPÄIMISTÖ

MAGNEETTIKORTTILUKIJA

15 TUUMAN KOSKETUSNÄYTTÖ
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HP on globaali, johtava vähittäiskaupan kassajärjestelmien toimittaja. Voidakseen toimittaa laittei-
densa kanssa parhaita ohjelmistoratkaisuja, HP on solminut strategisia kumppanuuksia mm. toimin-
nanohjausjärjestelmien, vähittäiskaupan kassaohjelmistojen, mobiiliohjelmistojen sekä business 
intelligence -järjestelmien kehittäjien kanssa. Näiden toimijoiden ohjelmistot on suunniteltu palvele-
maan nimenomaan kaupan alaa.

Ohjelmistokumppaneitamme Suomessa ovat:

Tutustu yrityskäyttäjän taulutietokoneeseen
Enemmän kuin tavallinen taulutietokone. Olemme tehneet työnteosta helppoa, jotta voit olla 
parhaimmillasi millä tahansa aikavyöhykkeellä. HP ElitePad on uusi, kevyt ja ohut premium-taulutie-
tokone Windows® 8 -käyttöjärjestelmällä.

Joustavat muokkausmahdollisuudet
Sujauta HP ElitePad Expansion Jacket -koteloon1 ja työskentele latauksesta huolehtimatta ylimääräi-
sen Jacket Battery -akun1 myötä. Toimistolla HP ElitePad muuttuu pöytäkoneeksi telakointiasemaan 
liitettäessä. HP ElitePad Expansion Suite1 varmistaa, että taulutietokoneesi on vakavasti otettava 
työkalu.

Tehoa toimintoihin
Tuki nykyisille yrityssovelluksillesi ja alakohtaiset ohjelmisto- ja laitteistomahdollisuudet varmistavat 
helpon ja joustavasti muokattavan käyttöönoton. 

 1 Myydään erillisenä lisävarusteena tai valinnaisena ominaisuutena.

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

Microsoft® Dynamics® • Oracle • SAP • Solteq • Micros Retail Finland Oy • Visma

Ohjelmistokumppanit

Upea 
taulutietokone 
yrityskäyttöön 
ja kaikkeen muuhunkin



1312

Angry Birds Shopit varustettiin 
HP:n kassajärjestelmillä

Kassajärjestelmä, 
jolla on kasvot

Rovion lisensoima yhteistyökumppani 
Moving Goods Oy avasi marraskuussa 
2012 kauppakeskus Jumboon ja Kamp-
piin Angry Birds Shop -myymälät. Myy-
mälöihin on toteutettu edistykselli-
nen kassajärjestelmä sovelluksineen. 
Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen ket-
juohjauksen ominaisuudet, päivittäiset 
myyntiluvut, tuotekohtaiset saldot se-
kä varastoseurannan. 

”Korkealuokkainen palvelukokemus edellyttää 
myymälöissä laadukasta kassajärjestelmää, so-
vellusta ja laitteita. Järjestelmäkokonaisuuden 
suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Decen-
sin asiantuntijat. Kokonaisuus on toiminut hyvin, ja 
Angry Birds Shop -myymälöitä on tulossa lisää”, 
kertoo Moving Goodsin Jens Wetterstein. 

Korkealuokkainen kokonaisuus 
Myymälöihin haluttiin toimintavarmat kassajärjes-
telmät, laadukas kassasovellus sekä kattavan ra-

Vuonna 2006, kun yhteistyö CraftHou-
sen kanssa alkoi, Hong Kong -tavarata-
loketjulla oli akuutti tarve uudistaa kas-
sajärjestelmänsä. Seuranneen kuuden 
vuoden aikana kassajärjestelmästä al-
kanut projekti on laajentunut toimin-
nanohjausjärjestelmäksi, joka sisältää 
kaikki keskeiset Hong Kongin tarvitse-
mat toiminnot. Tämän on mahdollista-
nut yhdessä tekemisen, kasvamisen ja 
jatkuvan kehittämisen periaate. Synty-
neet tarpeet ovat laajentaneet järjes-
telmää pala palalta haluttuun suuntaan. 
Hong Kong avaa Vaasassa maaliskuus-
sa 2013 jo 25. myymälänsä.

Järjestelmä on looginen ja helppo käyttää
Yksi valintaperuste CraftHousen puolesta oli asi-
aan sitoutunut järjestelmän isä – Sami Nurmisto 
– jolla on ollut kaikki pelissä alusta alkaen. Loppu-

portoinnin tarjoamat ominaisuudet. Decensin asi-
antuntijat ideoivat Angry Birds Shop -myymälöihin 
optimaalisesti soveltuvan järjestelmäkokonaisuu-
den, ja toteuttivat lisäksi kassoihin verkkoyhteydet 
langattomilla 3G-reitittimillä.
 ”Olemme toteuttaneet Moving Goodsille ko-
konaisuuden, jossa heillä on mahdollisuus pääs-
tä reaaliaikaisesti käsiksi kassajärjestelmien tuot-
tamaan informaatioon. He saavat reaaliaikaisen 
saldon tuotteista, päivittäiset myyntiluvut sekä 
varastoseurannan”, kertoo Decensin aluejohtaja 
Kim Sandström. 
 

Kassalaitteet HP:n teknologiaa 
Myymälöissä hyödynnetään laadukkaan 15 tuu-
man kosketusnäytön sisältäviä HP All-in-One 
AP5000 POS -keskusyksikköjä, jotka on tehty kes-
tämään kovaa ja jatkuvaa käyttöä. HP:n kassalait-
teiden elinkaari on jopa viisi vuotta, jonka lisäksi 
myös varaosien saatavuus on viisi vuotta. 
 ”Yhteistyö on toiminut kaikkien osapuolten 
kanssa kaikin puolin hyvin, ja he ovat pystyneet 
vastaamaan toivomuksiimme. Arvostamme eri-
tyisesti järjestelmän tarjoamia ketjuohjaukseen 
liittyviä ominaisuuksia”, korostaa Wetterstein.

tuloksena on loogisesti toimiva ja helppokäyttöi-
nen järjestelmä, johon sisään pääsemiseksi ei tar-
vita pitkiä koulutuksia. Hong Kong -tavaratalojen 
toimitusjohtaja Matti Vassinen antaa kuitenkin 
yhden kehityspalautteen: ”Kehitys menee eteen-
päin sellaisella vauhdilla, että dokumentointi ei ai-
na pysy perässä. Tärkeintä on tietenkin toimivuus 
ja käytettävyys, mutta dokumentointiin voisi pa-
nostaa nykyistä enemmän”, hän toteaa. 

Kassajärjestelmä on kasvanut 
toiminnanohjausjärjestelmäksi
Kassajärjestelmän perustehtävästä, rahastukses-
ta, on laajennuttu valikoiman- ja varastonhallin-
taan, laskutukseen, jne. 
 Isoin osa Hong Kongin kassajärjestelmän lait-
teista on HP:n ”rautaa”. HP:n kassalaitteissa on 
kaksi kovalevyä, joten peilauksen ansiosta turvalli-
suustaso on erittäin korkea. HP tarjoaa kaikille lait-
teilleen – myös oheislaitteille – viiden vuoden on-
site huolto- ja varaosatakuun. Markkinointijohtaja 
Markus Vihavainen toteaakin, että ”hetken pär-
jäisi ilman yhtä kassaakin, mutta arvostan nopeaa 
ongelmien hoitamista paikan päällä.”

Matti Vassinen, 
toimitusjohtaja,

Markus Vihavainen, 
markkinointijohtaja, 

Hong Kong Import Ltd

Asiakasreferenssit
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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 perusta-
kuun 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 suojaamaan 
liiketoimintaa, sillä niiden avulla vältetään haitalliset käyttökatkot, jotka vaikuttavat liiketoiminnan 
tuottavuuteen ja kannattavuuteen. HP Care Pack varmistaa, että saat kaiken hyödyn irti investoinnis-
tasi 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:

Pro Component Oy
Kavallinpelto 10

02710 Espoo, Finland

Tel. +358 20 779 8888

info@procomponent.fi 

www.procomponent.fi 

Valtuutetut jälleenmyyjät:


