
UP-3515
POS-terminal

Helder 15-inch kleuren-LCD-
touchscreen met hoge resolutie

Betrouwbare ingebouwde 
architectuur, stofbestendig 
ontwerp zonder ventilator

Communicatie via 
Ethernet-LAN

Groot gebruiksgemak

Bedieningsdisplay

Resolutie

Bedieningsinvoer

Zonder ventilator

RS232-poorten

Ladepoorten

Ethernet-LAN

Behuizing voor 
contactloze bedienerssleutel

Geheugenkaart

Geheugen

Voeding

Afmetingen (B x D x H) 
(bij benadering) 

Gewicht (bij benadering)

Aantal afdelingen

Aantal PLU's

Aantal klanten

Aantal bedieners

Aantal GLU´s

15-inch TFT kleuren-LCD 
met achtergrondverlichting

1.024 x 768 punten

Programmeerbaar touchscreen

Ja

5 (DSUB 9 type x 4 + RJ45 x 1)

2

TCP/IP 10Base-T/100Base-TX

1

SD-kaartsleuf x 1

8 Mb (SDRAM)
4 Mb (SRAM)

AC 220–240V, 50Hz ±10%

370 x 320 x 320 mm

7 kg (exclusief de lichtnetadapter)

Maximaal 99*

Maximaal 65.000*

Maximaal 5.000 personen*

Maximaal 255*

Maximaal 500*

*Maximale waarden kunnen lager zijn afhankelijk van de geheugeninstellingen.

SpecificatiesAndere kenmerken

Uitgebreide rapporten

Afmetingen (B x H x D)

ER-01PUG

UP-I20DP*2

UP-P20DP/UP-P20DPB*2

ER-03DW(B)/04DW/05DW(B)

ER-48CC2/48CC3/58CC

ER-01CV1-5/02CV1-5/03CV

UP-R10CL2

UP-S04MB2/UP-S08MB

UP-I04EF

Externe printer voor bonnen en kasboek

Geïntegreerd klantdisplay 
aan de achterkant

Extern klantdisplay op paal

Externe lade

Muntlade

Muntladedeksel

Contactloze bedienerssleutel

RAM-uitbreidingskaart (4 Mb/8 Mb)

EFT-interfacekaart

Opmerking 1: Ontwerp en kenmerken kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.
Opmerking 2: De getoonde schermweergaven zijn gesimuleerd.
*1 Voor informatie over aanvullende opties die hier niet staan vermeld, neemt u contact op 
    met uw lokale Sharp-dealer. 
*2 UP-I20DP en UP-P20DP/UP-P20DPB kunnen niet samen worden gebruikt.

Opties*1

320 mm

370 mm

320 mm

Betrouwbare, ingebouwde architectuur 
met uitgebreide functionaliteit en 
groot, helder touchscreen 

• Transactie oproepen
• Tot 50 PLU-menu's
• Condiment PLU functie
• Lijst met tafels/kamers openen
• Klantbeheerfunctie
• Groepskorting 

• Bonuspuntfunctie
• Coupon/bonfunctie
• Beheer van werktijden van medewerkers
• Barcode Scanning functie
• Elektronisch journaal

Via touchscreen-bediening kunnen eenvoudig meer dan 50 soorten rapporten 
op de UP-3515 worden weergegeven. De rapporten kunnen op een externe 
printer worden afgedrukt om te worden gebruikt om verkoopbeslissingen te 
nemen en fouten op te sporen.
Opmerking: De volgende afbeeldingen zijn voorbeelden van afgedrukte rapporten.

Rapport per uur

Rapport met promotie PLU

Rapport met PLU top 20

Bij een Z-rapport wordt er “Z1” 
afgedrukt in plaats van “X1”.
Tijd
Transactieteller 
Verkooptotaal
Gemiddeld verkoopbedrag

Rangschikking 
PLU-code
Beschrijving prijsniveau 1, 
verkoophoeveelheid en totaal
Totale verkoophoeveelheid en 
bedrag voor prijsniveau 1

Opmerking: Rapport met PLU top 
20 per verkoopbedrag is eveneens 
beschikbaar.

Teller voor promotieverkoop 
en kortingstotaal 
Hoeveelheid promotieverkoop

Gedistribueerd door:



Gestroomlijnd, handig en helder POS-terminal

Dankzij het platte, compacte ontwerp past de 
UP-3515 gemakkelijk op plaatsen met weinig 
ruimte. Het apparaat is een stijlvolle aanvulling 
in horeca- en retailomgevingen. Dankzij een 
handige kantelfunctie kan het touchscreen 
gemakkelijk in de optimale hoek worden gezet.

En om een rustige, stofbestendige werking te 
garanderen is de UP-3515 gebouwd zonder 
bewegende delen die warmte produceren; het 
ontwerp zonder ventilator voor de ingebouwde 
architectuur voorkomt dat er stof en andere 
deeltjes naar binnen worden gezogen.

Groot, helder touchscreen met 
grafische gebruikersinterface

Voor een groot gebruiksgemak beschikt de UP-3515 over een 
briljant 15-inch kleuren LCD-touchscreen. En voor maximale 
efficiëntie een intuïtieve grafische gebruikersinterface voor 
eenvoudige invoer van bestellingen of uitvoeren van andere 
bewerkingen. Dankzij het flexibele ontwerp van de interface is 
het mogelijk om de grootte van de toetsen op het scherm aan 
te passen en een werkbalk onderaan het scherm toe te voegen 
met veel gebruikte toetsen.

Programmeerbare invoer

Met deze functie kunnen diverse invoerparameters, zoals het aantal 
gasten per groep of tafel of andere klantgerelateerde informatie, van 
tevoren worden ingesteld. Op deze manier kunnen winkels en 
restaurants eenvoudig klantprofielen opbouwen, zelfs wanneer het 
zeer druk is.

Met deze functie, ideaal voor omgevingen waarin meerdere bedienden 
een POS-terminal delen, kunnen onderbroken of overlappende 
bewerkingen weer worden opgeroepen wanneer de bediende 
zich met de desbetreffende bediendesleutel op de terminal aanmeldt.
Door onvoltooide rekeningen op te slaan, zodat ze vervolgens direct 
oproepbaar zijn, blijft alles soepel verlopen en worden lange wachtrijen 
in drukke tijden - wanneer de bediende regelmatig wordt onderbroken - 
voorkomen.

Opslagfunctie voor bediende-invoer

Happy Hour-functie

Wanneer items tijdens ingestelde tijdsperioden afwijkend zijn geprijsd, 
berekent de Happy Hour-functie deze wijzigingen automatisch.

PLU-informatietekst

Met productinformatie—wijnproefnotities, ingrediënten, cocktail-
recepten enzovoort—die toegankelijk is via het heldere kleuren 
LCD-scherm van de UP-3515 kunnen medewerkers een betere 
klantenservice leveren.

GLU (Guest Look-Up) en Kamer-GLU-functie

Met GLU-functies, identificatiecodes voor gasten, kan de bediende de 
kosten voor de klant in rekening brengen via diens tafel- of 
kameraccount en items aan de tafel- of kamerrekening toevoegen.

99 programmeerbare automatische toetsen

De UP-3515 ondersteunt tot 99 programmeerbare automatische 
toetsen waarmee veel gebruikte handelingen snel en eenvoudig kunnen 
worden uitgevoerd.

Rekening splitsen en overbrengen

Met deze functie kunnen rekeningen worden gesplitst per item, 
bedrag of aantal gasten. Bedieningskosten kunnen bij het opsplitsen 
van de rekening worden verwijderd. Tevens is het mogelijk individuele 
bonnen af te drukken wanneer rekeningen per gast worden gesplitst. 
Rekeningen kunnen ook naar een andere open tafel, en zelfs naar 
een nieuwe tafel, worden overgebracht.

Promotiefunctie

Dankzij het flexibele en uitgebreide promotiemenu van Sharp kan de 
UP-3515 kortingen uitrekenen aan de hand van percentage, bedrag of 
een combinatie van beide. Het is ook mogelijk het menu voor gratis 
items te programmeren. En om in te spelen op de drukte in horeca- 
en retailomgevingen kunnen promoties op specifieke dagen en tijden 
worden ingesteld.

Voor extra prestaties

UP- 3515
Communicatie via RS-232

Externe printer voor 
bonnen en kasboek 
ER-01PUG

Keukenprinter 
(lokaal te verkrijgen)

Scanner
(lokaal te verkrijgen)

EFT
(lokaal te verkrijgen)

Weegschaal 
(lokaal te verkrijgen)

Drankdispenser 
(lokaal te verkrijgen)

Camerabewakings-
systeem 
(lokaal 
te verkrijgen)

UP-3515 UP-3515UP-3515

Hub Router Internet

Externe lade
ER-03DW/04DW/05DW
ER-03DWB/05DWB

Externe klant
Display op paal
UP-P20DP/UP-P20DPB

Contactloze bediendesleutel 
UP-R10CL2

SD-kaart 
(lokaal te verkrijgen)SD-kaartslot

(1 sleuf)

Contactloze 
bediendesleutel 
Sleutelbehuizing 
(1 poort)

Displaypoort  
(1 poort)

Ladepoort 
(2 poorten)

100Base-TX (Ethernet)
(1 port)

RS-232 
(5 poorten)

Geïntegreerd 
klantdisplay aan 
de achterkant

UP-I20DP

RAM-uitbreiding-
kaart (4 Mb)

UP-S04MB2

RAM-uitbreiding-
kaart (8 Mb)

UP-S08MB

EFT I/F- 
kaart

UP-I04EF

UP-3515
(satellietmachine)

TCP/IP Printer
(lokaal te 
verkrijgen)

Back-Office-pc*
(lokaal te verkrijgen)

Hostcomputer*

*Neem contact op met uw Sharp-dealer voor back-officesoftware.

De UP -3515 beschikt over een Ethernet-poort 
en is hierdoor eenvoudig te bedienen als een 
online beheerd POS in een bedrijfsnetwer-
komgeving. Centraal gegevensbeheer en 
verkoopgegevensanalyse zijn ook mogelijk.
Opmerking: De instellingen kunnen ook worden 
geconfigureerd zonder pc in de winkel. Neem contact 
op met uw Sharp-dealer voor details.

Schaalbaar op basis van uw bedrijfsomgeving

UP-3515 UP-3515UP-3515

Router Hub

Hub

Router

Interne opties

SD-kaartslot

Via de handige SD-kaartslot van de UP-3515 
kunnen product-masterbestanden en andere 
programmeergegevens op een SD-geheugen-
kaart worden opgeslagen of ervan worden 
gedownload.
Opmerking: Het SD-logo is een handelsmerk 
van SD -3C, LLC .  

Contactloze bediendesleutel

Met optionele contactloze bediendesleutel
kan de bediende zich veilig en eenvoudig
aan- en afmelden.
Opmerking: Hoewel contactloze de bediendesleutel
optioneel is, is de behuizing van de contactloze
bediendesleutel een standaardfunctie.

Direct inschakelen

De UP-3515 is na het inschakelen direct klaar voor 
gebruik, er is geen tijd nodig om uit de slaapstand te 
komen of op te starten.

Standaardscherm Aangepast scherm

Compact ontwerp zonder ventilator
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