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Leveranse av PREMIUM kassesystem

Integrasjon mot regnskap
er inkl. i vår leveranse

(Gjelder ved leieavtale)

Integrasjon mot regnskap
er inkl. i vår leveranse

(Gjelder ved leieavtale)

Brukerstøtte
er inkl. i vår leveranse 

(Gjelder ved leieavtale)

Brukerstøtte
er inkl. i vår leveranse 

(Gjelder ved leieavtale)

Personlig opplæring
er inkl. i vår leveranse 

(Gjelder ved leieavtale)

Klargjøring og
oppsett 

(Gjelder ved leieavtale)

Installasjon på stedet
er inkl. i vår leveranse 

(Gjelder ved leieavtale)

Kassebilde tilpasset din
virksomhet 

(Gjelder ved leieavtale)

Kan integreres mot
fl ere typer nettbutikker 

Kan integreres mot
fl ere typer nettbutikker 

Driftsikker
Kommunikasjon as Leveranse av MEDIUM kassesystem
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Leveranse av MINIPOS kassesystem

Gjelder ved leieavtale

Produkter og tjenester

Hardware

Programvare

Oppsett av kassebilde

Import av varedata

Personlig opplæring i din butikk

Installasjon i butikken

Brukerstøtte

Når får du brukerstøtte? (etter kl. 16.00 og hva med lørdager)

Hva koster brukerstøtte etter kl. 16.00 og på lørdager

Integrering med regnskap / regnskapsfører

Lisenser

Vedlikehold og oppdatering av programvare

Backup

Faktura og ordreprogram

Lagerstyring

Gavekort og tilgodelapp

Dynamiske statistikker på alle nivåer

Mange aktører i
markedet

inklusiv

Tillegg i prisen  ?

inklusiv

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

Tillegg i prisen  ?

PREMIUM

inklusiv

Gratis i 12 mnd

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

Tillegg i prisen

MEDIUM

inklusiv 

Tillegg i prisen

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inkl. lightversjon

inklusiv

inklusiv

Tillegg i prisen

Tillegg i prisen

inklusiv

Tillegg i prisen

MINI

inklusiv 

Tillegg i prisen

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inklusiv

inkl. lightversjon

inklusiv

inklusiv

Tillegg i prisen

Tillegg i prisen

inklusiv

Tillegg i prisen

Driftsikker
Kommunikasjon as Driftsikker

Kommunikasjon as Driftsikker
Kommunikasjon as

Hvorfor velge Driftsikker Kommunikasjon AS

Skriver er integrert 
i maskinen

Brukerstøtte
er inkl. i vår leveranse 

(Gjelder ved leieavtale)

Klargjøring og
oppsett 

(Gjelder ved leieavtale)

Kassebilde tilpasset din
virksomhet 

(Gjelder ved leieavtale)

En liten maskin
klar for store oppgaver 
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Eff ektiv håndtering av betalinger

Betalingsterminaler

Driftsikker Kommunikasjon AS leverer mobile og stasjonære betalingsterminaler som kommuniserer via GPRS, WLAN 
eller/og bredbånd. Betlaingsterminalene kan være frittstående eller integreres i kassesystemet. Alle våre terminaler har 
fargeskjerm og er klargjort for kontaktløse betalinger (NFC). Vi hjelper deg med å fi nne riktig betalingsterminal og 
-løsning, tilpasset ditt bruksområde, integrasjonsbehov og salgsmiljø.

VX 690
m/skriver. Mobil.

PEW 103
m/skriver. Mobil.

VX 520C
m/skriver. Stasjonær/mobil.

PEW 8006
Integreres m/kasse.

VX 820 Pin Pad
Integreres m/kasse.

ICT 250 E
Integreres m/kasse eller 
frittstående (Ethernet)
Stasjonær.

IPP 350
Integreres m/kasse.

IWL 250G (GPRS)
IWL 250B (Bluetooth)
Mobil.
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Håndterminal som kan gjøre unna lagertelling og varemottak på ¼ av tiden

d.

HT380K er en liten, lett, fl eksibel og robust enhet som kombinerer strekkodelesing med trådløs kommunikasjon. Den er utrustet
med et kraftig Li-ION batteri med lang holdbarhet og en stor lys fargeskjerm med pekefunksjon som er beskyttet mot riper.

Håndterminalen leveres med ferdig instalert og oppsatt programvare

Funksjoner/fordeler:

• Lagertelling
• Varebestilling

• Varemottak
• Odreregistrering
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Tilbehør og rekvisita

Mod. PO - 1408
Kvitteringsskrivere Etikettskrivere

Etiketter

HåndterminalerDigitale vekter

Thermo kvitteringsruller

• Betalingsterminaler
• Kvitteringsskrivere• Vareetikett 30 x 15 mm

• Vareetikett 40 x 27 mm
• Hylleforkant 75 x 25 mm

Kassaruller, etiketter og tilbehør til meget konkurransedyktige priser

Når du bestiller etiketter er det
viktig å ta hensyn til hva de skal 
brukes til og tåle av påkjenninger som;
sollys, varme, kjemikalier, vær og vind.

Strekkodelesere

• Leseavstand opp til 43cm
• Kablet eller trådløs
• 1D og/eller 2D skanning
• Kjapp lesehastighet

• Lagertelling
• Varebestilling
• Varemottak
• Ordre- og tilbudsplukk

Håndterminalen leveres med
ferdig installert og oppsatt
programvare.

Leveres i flere varianter - størrelser

Håndholdt
eller

Bordmodell

• Print hastighet på 100mm/s
• Enkel brukerdesign, lett å bytte papir
• Støvtett og tåler vannsprut

• Høy printhastighet på 250mm/s
• RS232, Ethernet eller USB
• Levers med Windows, Linux og OPOS driver
• Støtter forskjellig bredde på terminalrullen,

(58mm, 76mm and 80mm bredde)

PC utstyr

• PC stasjonær
• Laptop
• Nettbrett
• Magnetkortlesere til gavekort
• Signatur PAD
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Over 60% av oss har gjennomført en handel på nett 
Driftsikker Kommunikasjon AS hjelper deg til å sette sammen en god, brukervennlig 

og effektiv nettbutikk basert på dine innspill og våre anbefalinger.

• WordPress og Woocommerce er en av verdens mest brukte
publiserings og redigeringssystem. En fleksibel plattform som er
enkel i bruk, enkel å redigere og enkel å publisere.

• Design og funksjonalitet – det meste er mulig
Det er svært få begrensninger når det kommer til design eller
utvikling av funksjonalitet. DSK sine systemutviklere har lang erfaring
og bistår også i en eventuell designprosess i forkant.

• Integrasjon
Det kan være effektivt at nettbutikken snakker med «dine» systemer.
Plattformen er svært fleksibel, og vi hjelper deg gjerne med å integrere
nettbutikken mot ditt kassasystem.

• Rådgivning og opplæring
I et samarbeid med deg ønsker vi å utarbeide skissene og interaksjonsdesignet
slik at vi sikrer utvikling av en nettside som oppfattes enkel og som generere
penger i kassa. Vi bistår med opplæring i redigering- og publiseringssystemet.

• Sikker drift og support
Vi drifter og supporterer alle våre egenutviklede løsninger.
Det er viktig å ha fokus på vedlikehold, videreutvikling  og ha et forhold til hvordan
besøkende bruker siden din. Gjennom vår driftsavtale  får du nettopp dette.

Dr
del på nett
en god, brukervennlig 
anbefalinger.

brukte
m er

r
erfaring

ystemer.
 integrere

teraksjonsdesignet
g som generere
iseringssystemet.

et forhold til hvordan
nettopp dette.
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Nettbutikk
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Bredbånd

De siste årene er det gjennomført store oppgraderinger på bredbåndsnettet. Mange kan få mye raskere internett 
enn i dag, og til en rimeligere pris. Vi vet at din bedrift er helt avhengig av rask, stabil og sikker nettilgang for å 
kunne fungere på best mulig måte. For at dere skal være eff ektive og konkurransedyktige er det dermed helt 
avgjørende å velge riktig bredbånd.

Den reelle hastigheten avhenger av avstand til sentral og linjekvalitet
ADSL passer for bedrifter med enkel internettbruk. ADSL er et bredbånd som passer for bedrifter som har be-
hov for internettforbindelse med raskere nedlastning enn opplasting. ADSL har en hastighet på opptil 20 Mbps. 
ADSL passer for små og mellomstore bedrifter som kun har behov for e-post og enkle nettaktiviteter.

VDSL er et svært prisgunstig alternativ som gir mye båndbredde for pengene. Med sin høye hastighet på ned-
lastninger er dette et godt alternativ for mange bedrifter. Her dekkes grunnleggende behov som surfi ng, e-post 
og betalingsterminaler, i tillegg til mer avanserte funksjoner som skytjenester, videomøter og IP-telefoni.

SHDSL er et svært godt alternativ der vi ikke kan levere fi ber - like høy hastighet på opplasting og nedlastning. 
SHDSL er et svært kraftig bredbånd som dekker de samme behovene som de letteste bredbåndene på fi ber.

FIBER er et lynraskt bredbånd som virkelig setter fart på arbeidsdagen. Vi tilpasser uansett teknologien etter din 
bedrifts behov. Norges mest fremtidsrettede fi bernett.

Har over 40 000 bedriftskunder i Norge 

Er du klar for raskere bredbånd?
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Innløser på kredittkort 

Elavon er den eneste kortinnløser i det norske markedet som gir tilgang til alle internasjonale kort i en avtale.
Elavon håndterer alle typer av betalingstransaksjoner for Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, AmEx og Diners.
Du kan derfor trygt ønske alle dine kunder velkommen og det er godt å vite at de kan betale med det kortet de 
ønsker – det er god kundeservice og som gir økt fortjeneste. I tillegg til å tilby kun ett samlet oppgjør, har Elavon 
gunstige priser og betingelser. Elavon har over 40 års erfaring i det norske markedet, og kan tilby en av verdens 
beste teknologier for å gjennomføre betalinger. Elavon sine løsninger kan tilpasses alle kunder, fra store inter-
nasjonale konsern til små lokale butikker. Elavon sine betalingsløsninger er trygge ved alle typer betalinger, slik at 
din bedrift, uansett størrelse, risikofritt  kan ta imot betaling med kort fra dine kunder. Elavon sin solide plattform 
sikrer bedrifter over hele verden en god handel.

Gode betalingsopplevelser gir økt handel

Over 1 mill. kunder har valgt Elavon - nå er det din tur!
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Premium Premium Pluss

• Mobil App for Apple og Android

• Meny på nett m/ bilder

• Webside integrering

• Butikkdataintegrasjon

• Mulighet for tilleggsmoduler

• Take Away og utkjøringsfunksjoner

• SMS funksjon

• Sosiale media funksjon

• Statistikk

• Søkbar i Google

• Mobil App for Apple og Android

• Meny på nett m/ bilder

• Webside integrering

• Butikkdataintegrasjon 

• Mulighet for tilleggsmoduler

• Take Away og utkjøringsfunksjoner

• SMS funksjon

• Sosiale media funksjon

• Statistikk 

• Søkbar i Google 

• Rabattfunksjon

• Design etter ditt ønske

• Klippekort – lojalitetsfunksjon

Ring: 31 00 46 00 og få tilsendt en demoversjon eller se www.driftsikker.no

 Online meny, bestilling 
og betaling. APP for 
serveringsbransjen

10 Telefon 31 00 46 00
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BESTILL • BETAL • HENT • SPIS

Enkelt for de ansatte – lønnsomt for bedriften!

...maten er 
klar når du 

er klar!

NYHET!NYHET!
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Kjedeløsning - Varedatabase 

Driftsikker Kommunikasjon AS har gode løsninger for butikker med fl ere avdelinger eller som driver kjededrift. 
Løsningen er meget fl eksibel og enkel å administrere. Hovedkontoret/hovedbruker har full oversikt over lokale 
statistikker og er live oppdatert.

Felles varedatabase:
• Felles markedsføring
• Innkjøpsordninger
• Kundebehandling
• Felles gavekortløsning
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Den nye kassesystemloven - fra 1. januar 2019

Alle kass apparater må oppgraderes
Fra 1. januar 2019 er det kun tillatt å bruke kass system som er produkterklært og tilfredsstiller de krav og
funksjoner som den nye kass loven setter. Det nye kass systemregelverket trådte i kraft allerede 1. januar 2017.
For å legge til rette for en naturlig utskiftning av eksisterende systemer, fikk bokføringspliktige foretak 2 år på å 
oppgradere sine kass system. Den nye lovgivningen krever at  kass system skal være utstyrt med en rekke nye
funksjoner. Det er også innført forbud mot enkelte typer funksjoner. se skatteetatens pressemelding av 07.02.2018

1 stk. POS maskin

1 stk. Kasseskuff

1 stk. Tastatur m/ mus

1 stk. Strekkodeleser

1 stk. Kvitteringsskriver

Driftsikker
Kommunikasjon asInkludert i vår Premium leveranse – ved leieavtale
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Hvem er vi og hvor treff er du oss?

Driftsikker Kommunikasjon AS er en optimal partner og en totalleverandør innen kasseløsninger, butikk-
data, betalingsterminaler, betalingsløsninger, internett, innløser på kredittkort og konsulenttjenester. Vårt 
fokus er høy kvalitet på produkter, leveringsdyktighet, brukerstøtte og ikke minst kompetanse. Driftsikker 
Kommunikasjon AS driver en bevisst og målrettet merkevarebygging. Gjennom partnerskap med ledende 
nasjonale og internasjonale selskaper har Driftsikker Kommunikasjon AS en betydelig rolle på det norske 
markedet. Ved å skape verdier for våre kunder, skapes det verdier tilbake til oss.

Driftsikker Kommunikasjon AS er landsdekkende med hovedkontor i Tønsberg 

Kundeservice kl. 08.00 - 16.00 31 00 46 00 kundeservice@driftsikker.no
Brukerstøtte   kl. 08.00 - 20.00 31 00 46 05 (lørdager 09.00 - 18.00)

BUTIKKDATA – kasseløsning
Våre kasse/butikkdatasystemer skal gi merverdi
og skape større trygghet i betalingspunktet og tilrette-
legge for andre vekstfremmende plattformer. Oppsett 
av kassesystemet, installasjon, opplæring, program-
vareoppdateringer, intern/ekstern sikkerhetskopiering 
og brukerstøtte inngår i våre leveranser.

BETALINGSTERMINALER
Gjennom våre partnere leverer vi betalingssystemer 
- mobile eller stasjonære bankterminaler. Løsninge-
ne kommuniserer via GPRS, WLAN eller bredbånd. 
Betalingsterminalene kan være frittstående eller kan 
integreres mot et kassepunkt/butikkdata.

INTERNETT
Et raskt og stabilt internett er nødvendig i enhver 
bedrift. Driftsikker Kommunikasjon AS kartlegger dine 
behov og muligheter for leveranse av internett som er 
tilpasset din bedrift.

INNLØSER PÅ KREDITTKORT
Kredittkortavtale på din betalingsterminal ordner vi - 
kredittkortkjøp gir høyere omsetning enn kun kontant 
eller debetkort. Vår partner har ingen etableringskost-
nader, månedsavgifter eller fakturagebyrer, kun 
konkurransedyktig serviceavgift. Vi leverer også egen 
nettbetalingsavtale/NetAxept hvis ønskelig.

NETTBUTIKK
Utvid ditt nedslagsfelt, få nye kunder og øk kjøps-
frekvensen hos dine eksisterende kunder. Vi tilbyr 
nettbutikkløsninger fra det helt enkle til det mest 
avanserte på markedet.

ONLINE BOOKING – elektronisk avtalebok
Online booking gir deg og virksomheten din en profe-
sjonell kalender og online bookingsystem. Din bedrift 
og dine kunder vil ha stor nytteverdi med å ha tilgang 
til elektronisk timebestilling - holde orden på alle time-
bestillinger 24 timer i døgnet. 

APP-LØSNINGER
Vi leverer mobile App-løsninger for
• Frisør- og velværebedrifter (bestillinger og drift)
• Restaurant / take-away og servering (meny, bestilling
  og betaling)

SELVBETJENINGSKIOSKER
Driftsikker Kommunikasjon AS leverer kioskløsninger 
til forskjellige miljøer som restaurantkjeder, museer, 
butikker mm. Hver enkelt leveranse skreddersys etter 
dine ønsker og formål.

KONSULENTTJENESTER
Driftsikker Kommunikasjon AS har høy faglig 
kompetanse og lang erfaring i alle ledd – vi kan tilby 
rådgivning, prosjektering, utvikling og ikke minst
konsulenttjenester.
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Hovedkontoret i Tønsberg

Driftsikker
Kommunikasjon asVåre partnere

Daglig leder

ServiceteknikerAdm. sekretær / salg

ØkonomiTeknisk  leder

Senior tekniker
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