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Windows Xp, is dat nog wel veilig ?
LS420 barcodescanner incl verzending € 28.Dymo 450 labelwriter aanbieding
HP kassa-computer met Windows 7 Pro vanaf € 230.Bereikbaarheid helpdesk

Is Windows Xp nog wel veilig:
Sinds 1 april biedt Microsoft geen ondersteuning meer voor Windows XP maar dat houdt niet in dat uw
XP computer stopt met werken. Als u uw computer niet gebruikt om te surfen op internet dan is er niet
veel aan de hand, zorg wel dat er een goede virusscanner is geïnstalleerd.
Meer info op:
http://www.infokas.nl/vgv/infokasv3-kassasoftware-vgv-faq.html#windowsxp
Overweegt u Windows 7 of 8 te installeren op uw kassasysteem lees dan eerst:
http://www.infokas.nl/vgv/infokasv3-kassasoftware-vgv-faq.html#windows78opxp
Zie ook onze HP DC7800/8000 SFF aanbieding met Windows 7 Pro verderop in deze mailing

LS420 USB barcodescanner:
Uit het faillissement van een van onze toeleveranciers hebben we een partij LS420 USB laser barcode
scanners opgekocht, deze kunnen wij aanbieden voor € 27.50 * inclusief verzending met PostNl naar
NL en BE. Ideaal om te gebruiken als kantoor scanner of om op reserve te nemen.
Omdat de scanners uit een faillissement komen geven wij maar 1 maand garantie. Als de scanner na
6 weken defect gaat dan heeft u pech, maar als de scanner over 2 jaar nog werkt dan hoeft u niet bij
te betalen.
* Prijs exclusief BTW, op = op

Dymo Labelwriter 450 aanbieding:
De Dymo 450 Labelwriter is in de aanbieding inclusief 1 rol 11354 (prijs)labels voor € 65 *
Bij bestelling in combinatie met een LS420 scanner geen verzendkosten!
* Prijs exclusief BTW, op = op

HP DC7800 / 8000SFF kassa-computer met Windows 7:
Bij voldoende aanmelding kunnen wij nog een aantal Refurbished HP systemen met Intel Core2
processor en Windows 7 licentie leveren. Op deze systemen is alle Infokas en MySql software
inclusief de drivers van door ons geleverde hardware al geïnstalleerd.
De HP7800/8000 computers en HP1740/1750 monitoren zijn refurbished, meer info op:
http://www.hp.com/sbso/buspurchase_refurbished_whybuy.html

Opties:
Systeem verzenden met PostNl naar NL en BE
Systeem inclusief bezorgen, aansluiten en overzetten van uw database, logo’s en afbeeldingen.
Richtprijzen:
HP DC7800SFF E6550 4Gb / 80 Gb HD en Windows 7 Pro licentie € 230.- *
HP DC8000SFF E8400 4Gb / 250Gb HD en Windows 7 Pro licentie € 300
HP 1740 17” TFT monitor met ingebouwde USB hub € 60
HP 1750 17” TFT monitor met ingebouwde USB hub € 70
HP Qwerty of Azerty toetsenbord incl. HP optische muis € 20 (nieuw)
Verzending systeem met PostNl inclusief 30 minuten support via Teamviewer € 47.50
Bezorgen, aansluiten en overzetten database € 160 **
* De genoemde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
** Inclusief voorrijkosten, exclusief eventuele parkeerkosten, exclusief eventuele toeslag voor autovrije zone, tolweg, pont en/of
veerboot.

De HP 1740 / 1750 is een mooie compacte monitor voor op de toonbank en heeft een ingebouwde
USB hub voor de aansluiting van de scanner en muis. De monitor is horizontaal kantelbaar zodat er
staand achter de toonbank goed zicht is. De HP 1740 / 1750 kan niet via PostNl verzonden worden
Bij aanschaf van een nieuwe kassa-computer kunt u uw huidige systeem inzetten als kantoor, backup
e
of 2 kassa. Door dit systeem regelmatig een back-up te laten maken van de kassa kan bij uitval van
de kassa dit systeem ingezet worden.
Zie ook het configuratie voorbeeld nr. 2 op de pagina:
http://www.infokas.nl/installeren/infokasv3-kassasoftware-installeren-systeemeisen.html

Helpdesk: gebruik de knop !
Wij krijgen ruim 100 e-mails per dag in onze mailbox en dat is nadat het Spam filter zijn werk heeft
gedaan. Gebruik bij vragen / problemen bij voorkeur de knop helpdesk vanuit het verkoop scherm van
het InfokasV3 programma.

Hiermee wordt uw vraag niet via -mail verzonden maar in de helpdesk database geplaatst, dit
voorkomt dat uw vraag onbeantwoord in het Spamfilter of de Prullenbak verdwijnt of ongelezen in een
verkeerde map terecht komt.
U kunt het contact formulier ook handmatig openen door te bladeren naar: [Deze Computer] [Lokaal station C:] - [Map Infobits] - [Map InfokasV3] - [Map HTML] - [contact.html]
Vragen worden zo veel mogelijk binnen 2 (werk) dagen beantwoord, hoe duidelijker de vraag hoe
sneller en beter het antwoord.
Onderweg controleren wij de helpdesk data (de vragen via de knop helpdesk) via een smartphone,
een duidelijke bondige vraag is dan snel te beantwoorden.
Graag voor het versturen van de vraag eerst even kijken of het antwoord al in de handleiding staat,
gebruik de zoekfunctie op www.infokas.nl en www.infokas.be om de juiste pagina te vinden.

e

Kijk ook op de pagina [1 hulp] voor een snelle oplossing voor uw probleem:
http://www.infokas.nl/vgv/infokasv3-kassasoftware-vgv-eerstehulp.html

Vriendelijke groet,
H. Wessels
helpdesk@infobits.nl

NL/BE klanten met service contract : (+31) 0591-714322
Support via e-mail of terugbel verzoek via de helpdesk knop zie:
www.help.infokas.nl - www.help.infokas.be

