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Vi är en lösningsutvecklande distributör 
med omatchad teknisk expertis. Vi er-
bjuder framtidssäkrade, affärskritiska 
moln- och betallösningar samt kassa-, 
streckkods- och plastkortsutrustning 
från noga utvalda leverantörer och vårt 
egna varumärke, Green.

Origum Distribution grundades 2005 av Johan Hem-
ström och Urban Evers, som båda har över 30 års 
gedigen erfarenhet av produkthantering, marknads-
föring, försäljning, legendarisk support, service och 
underhåll av periferiutrustning, butiksdatatjänster 
och betalningar, streckkods- och plastkortslösningar, 
mobilitet och RFID-teknik samt förbrukningsvaror.

Lager i Sverige för blixtsnabb leverans
Från lagret i Arlandastad förser vi våra kunder med 
produkter, förbrukningsvaror och reservdelar – och 
där utförs även alla konfigurationer, reparationer och 
returer. Långt över 90 % av alla beställningar skickas 
kompletta samma dag.

Kunskap och erfarenhet ger bättre affärer
Stor vikt läggs vid att vara landets mest kompetenta 
distributör av specialutrustning och att bygga lång-

siktiga relationer. Detta skapar vi genom att alltid 
hålla det som utlovas, ge kundservice och support 
utöver det vanliga – ofta baserat på kompetens och  
kunskap om våra produkter och tjänster – samt 
genom att ha en brinnande vilja att alltid göra vårt 
yttersta för en bra totalupplevelse.

Mjukvarukompetens och servicekapacitet
Förutom supportinsatser på vår hårdvara under-
stödjer vi gärna våra partners kring mjukvaruutveck-
ling, hårdvaruservice, konfigurationstjänster och 
reservdelshantering. Vi har kunskaper om databaser 
och nätverk, såväl som Windows- och Android-kom-
petens för både hand- och pekdatorapplikationer.

Tillverkare och varumärken i världsklass
En viktig del av vår affärsmodell är starka och lång-
siktiga samarbeten med några av de bästa och mest 
innovativa tillverkarna – vilka alla har kanalstrategier 
och produkter väl lämpade för vår distribution. Detta 
ger våra kunder de bästa möjligheterna för att skapa 
affärsnytta på riktigt.

Affärsnytta på riktigt
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Produkterna vi lagerför är noga utvalda 
och testade och ger våra gemensamma 
användare maximal affärsnytta med op-
timal livslängd. Genom att kombinera de 
olika produkterna i vårt sortiment med 
våra noga utvalda förbrukningsvaror, blir 
lösningen stabil och uthållig över tid.

Noga utvalt sortiment

Betalterminaler
Etiketter
Etikettskrivare
Etikettmjukvara
Handdatorer
Kassadatorer
Kassalådor
Kassaregister
Kontrollenheter
Kortläsare
Kundstationer
Kvittopapper
Molntjänster
Monteringslösningar
Pekdatorer
Pekskärmar
Plastkort
Plastkortskrivare
Plastkorttillbehör
Streckkodsläsare
Tangentbord
Tangentbordstoppar

DCR™ x86

DCR™ x86 är en toppmodern kassadator med processorer anpassade 
för såväl Windows som Android™, vackert förpackad i kompakt format.

u Finns i följande färger: 
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Point of Payment
Snabba, säkra och högkvalitativa 
produkter optimerade för betal-

lösningar. Betalterminaler med till-
hörande stativ, pekdatorer och 

kvittoskrivare samt förbrukningsvaror 
som kvittopapper.

Point of Sale
Oöverträffad POS-utrustning för 

verksamheter och användare som 
behöver högkvalitativ periferiutrustning 
som fungerar optimalt i normala såväl 
som tuffa miljöer. Allt från pekdatorer 
och pekskärmar till streckkodsläsare, 

kvitto- och etikettskrivare , kassa- 
lådor, kortläsare, kontrollenheter samt 

tangentbord.

Point of Service
Högpresterande etikettskrivare för 
pappersbiljetter, kvittokrivare för 

utskrifter av tjockare kvittopapper. 
Streckkods-, kontaktlösa eller magnet-
kortsläsare för snabb, säker och enkel 
läsning av biljetter och taggar. Unika 
förbrukningsprodukter i lager, som 

däcketiketter, hyllkantstaggar, extra 
tjocka och/eller färgade kvittorullar.

Hälso- & sjukvård
Idrottsarenor

Personlig omvårdnad

Butiker
Kaféer & restauranger

Idrottsarenor & idrottskafeterior
Medlemshantering och entré

Bygghandel
Däck- & bilverkstäder
Gör-det-själv-butiker

Fritid & gym
Hotell & restaurang

Produktbroschyr    |    Origum Distribution
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Mobilitet
Med världsledande teknik för 
avläsning av data, erbjuder vi 
drifttåliga streckkodsläsare 
samt kraftfulla och snabba 
handdatorer. Vi har även 

mobila betalterminaler samt 
etikett- och kvittoskrivare 
anpassade för högt ställda 

mobila krav.

Plastkort
Designa, koda och skriv ut 

dina egna plastkort med hjälp 
av intuitiv mjukvara och plas-
tkortskrivare för mindre eller 
större volymer. Dessutom har 

vi alla tänkbara tillbehör du 
kan behöva för att bära och 
förvara korten, såsom jojos 

och lanyards.

Streckkoder, 
etiketter & RFID
Vi är experter på lösningar för 
streckkoder och etiketter och 

erbjuder både genial mjuk- 
och hårdvara samt alla de 

förbrukningsvaror, generella 
såväl som lokala och unika 
produkter som efterfrågas.

Mjukvaror & 
tjänster

Vi erbjuder en snabb, säker 
och kostnadseffektiv lösning 
för kontrollenheter lagrade 
i molnet, men även fakture-

rings- konfigurations-, 
service-, och reparations- 

tjänster.

Lager & e-handel
Transport & logistik
Tillverkningsindustri

Fältservice & fältförsäljning

Idrottsarenor
Idrottsföreningar

Hotell & restaurang
Kaféer

Arenor
Spel- & biljettförsäljning

Lager & e-handel
Transport & logistik
Tillverkningsindustri

Molnlösningar & mjukvaror
Konfigurationstjänster

Spel- & biljettförsäljning
Logistiktjänster

Service- & reparationstjänster
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Green är Origum Distributions eget varumärke och erbjuder sedan 2005 ett 
sortiment av kompletterande produkter, tillbehör och förbrukningsvaror som gör 
våra tillverkares produkter ännu mer attraktiva, lättare att sälja och installera och 
ännu enklare och bättre att använda.

Fler produkter

Molnlösningar
Kundstationer

GreenSpot Mark III

En egenutvecklad och modulär 
kundstation som du kan mod-
ifiera och utrusta i hundratals 
olika kombinationer för att på 
bästa sätt passa just din verk-
samhets behov.

GreenSpot i en kombination 
av GreenTouch GW pekdator 
19”, Yomani betalterminal, 
etikettskrivare RT200i samt det 
supertåliga industritangent-
bordet K847.

GreenSpot i en kombination 
av GreenTouch pekdator 14” 
TSP143III kvittoskrivare samt 
OmniMagBar magnetkortläsare.

Säkert

Redudant system

Flexibelt

Mobilanpassat

Datalagring i Sverige

Hållbar lösning

GreenGate Online

GreenGate Online är en molntjänst för den svenska kassalagen, 
där fysiska kontrollenheter (svarta boxen/svarta lådan) driftas 
och tillhandahålls via en egenutvecklad servermjukvara i en 
snabb och redundant molnlösning.
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Green är Origum Distributions eget varumärke och erbjuder sedan 2005 ett 
sortiment av kompletterande produkter, tillbehör och förbrukningsvaror som gör 
våra tillverkares produkter ännu mer attraktiva, lättare att sälja och installera och 
ännu enklare och bättre att använda.

Kunddisplayer
Plastkort
Tangenttoppar

GreenKey

GreenKey är en uppsättning av totalt 99 
förtryckta tangenttoppar i allt från enkla 
tangenter till dubbel- och fyrdubbel-
toppar i olika färger – alla med med 
fördefinierade funktioner såsom TOTAL, 
ENTER, RETUR, RABATT, avsedda för 
kassatillämpningar. 

u Passar Free-serien från Tipro

GreenView

GreenView är en effektiv kund-
display i svart design bestående 
av en teckenbaserad display med 
2 rader om 20 tecken, ett Du-
raTilt-fäste för montage på Ergo-
nomic Solutions SpacePole-stol-
par med antingen SP1- (38 mm 
rördiameter) eller SP2-dimension 
(45 mm rördiameter), samt en fast 
monterad, 1,8 meter lång, USB-ka-
bel (typ A).

GreenCard

Origum Distributions breda sortiment av 
högkvalitativa plastkort innehåller både 
enkla plastkort för grundläggande behov 
till tekniskt avancerade kort med såväl 
magnetremsa, signaturfält, olika chip och 
flera olika plattformar för kontaktlösa kort 
– allt eminent tillverkat, förpackat och kval-
itetssäkrat i fabriker i Europa.
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Green är Origum Distributions eget varumärke och erbjuder sedan 2005 ett 
sortiment av kompletterande produkter, tillbehör och förbrukningsvaror som gör 
våra tillverkares produkter ännu mer attraktiva, lättare att sälja och installera och 
ännu enklare och bättre att använda.

Fler produkter

Biljetter

Kvittopapper
Etiketter

Taggar

GreenReceipt Premium

Högkvalitativt papper till kvitto-
skrivare. Olika format av helt fenol- 
fritt termopapper som tillverkats med 
100 % grön svensk el. 

Finns i olika tjocklekar på 55, 80, 105 
och 125 gram med mellan 10 och 
25 års arkivbeständighet. Normalt i 
helvitt, men 80-gramspappret finns 
även med i följande färger:

GreenReceipt Premium  
Payment Terminal

Kvittopapper till betalterminaler med 
tilltryck ”EJ KVITTO PÅ KÖP” enligt 
Skatteverkets föreskrifter. Olika 
format av helt fenol- och bisfenolfritt 
termopapper som tillverkats med  
100 % grön svensk el.

u Finns även för kassaregister

GreenTag Premium Shelf

Taggar och etiketter för hyllkanter i 
flera olika format och färger.
Transportetiketter för lösgods, pall-
etiketter och andra specialetiketter för 
lager och transport.

GreenLabel Premium Tyre

Däcketiketter för märkning av 
bildäck. Etiketterna har isolerande 
egenskaper och ett supereffektivt 
specialklister. De går att beställa 
fördelat på antingen 450 eller 700 
etiketter per rulle och finns i följande 
färger.

GreenTag Premium Ticket

Produkter för besöksbrickor och 
biljetter med eller utan kontrollremsa. 
Kontrollremsan har en perforering 
25 mm från kanten. Två ”bryggor” 
sammanhåller biljetterna, ca 2 mm 
avstånd mellan biljetterna för mellan-
rumssensor för enkel delning.
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Elcom är en väletablerad slovakisk tillverkare med egen utveckling och tillverkning av 
kassaregister den cool design i Europa – med stor erfarenhet från nationella kassa- 
lagsimplementationer. Origum Distribution är generalagent för Elcom i Sverige sedan 
2009 och har anpassat kassaregister för användning med CleanCash® kontrollenheter.

Fler produkter

Kassaregister

Euro-50TE Mini

Tack vare sina unika egenskaper såsom form, storlek och 
funktionalitet, är Euro-50TE Mini ett mycket bra val för 
verksamheter med låg transaktionsvolym. Kassaregistret får 
plats på vilken disk som helst och dess moderna och eleganta 
design attraherar inte bara användare utan även kunder i  
butiken kommer att uppleva dess goda karaktär.

Euro-2100TE

Kassaregistret Euro-2100TE 
är framtaget för moderna, 
enskilda butiker som bygger 
sina framgångar och sin 
utveckling på unik design, 
enkel användning och snabb 
upplärning. 

De unika egenskaperna hos 
Euro-2100TE gör detta kassar-
egister till ett perfekt redskap 
i varu- och servicebutiker med 
lite lägre transaktionsvolymer.

Swish, CleanCash® och Verifone

De kassalagsgodkända Elcom-kassor som 
finns i Sverige har stöd för CleanCash® kontroll-
enheter samt tre olika betalningsmedel och 
Swish är ett av dem. Dessutom kan vi erbjuda 
kassorna beloppsintegrerade med våra betal-
terminaler från Verifone.

https://www.origum.se/blogg/swish-som-betalningsmedel-i-kassaregister-fran-elcom
https://www.origum.se/blogg/beloppskoppling-for-elcom-kassaregister-mot-var-betalterminal-yomani-xrp
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Elo Touch Systems är ett marknadsledande teknikföretag från USA 
med flertalet patent och som bygger några av marknadens absolut bästa 
pekskärmar och pekdatorer baserat på sju olika pekteknologier.

Pekskärmar

Elo 3202L Touchscreen Signage Display

Lägg till interaktivitet till alla miljöer med Elo’s 3202L 
32-tum stora pekskärm. Dess ljusstarka och responsiva 
skärm, är väl lämpad för att skapa engagerande upplev-
elser. Den är en perfekt lösning för både varumärkesup-
plevelser såväl som för interaktivt samarbete. 

Elos pekskärmar i storlekarna 10 till 70 tum erbjuder allt 
du behöver i en slank, smal design och är byggda för att 
tåla kontinuerlig användning på allmänna platser.

1590L 15” Open Frame Touchscreen

Den 15 tum stora LCD-pekskärmen 1590L har en tunn 
design och smala ytterdimensioner genom dess top-
pmoderna, energibesparande LED-bakgrundsbelysning, 
vilken både drar mindre el och genererar mindre värme.

Touch-skärmen är konstruerad för beröring och garan-
terar en stabil, störningsfri drift. Den öppna 15”-ramen 
är ett mycket bra val för kundstationer, expresskiosker, 
detaljhandel och industriella automationsmiljöer.

2201L 21,5” Touch Screen

Elo 2201L är en 21,5-tums LCD-pekskärm med en 
flexibel och kompakt design. 2201L är byggd för att 
möta hållbarhet och estetiska krav för en mängd olika 
interaktiva lösningar för detalj- och servicebranschen. 

Pekskärmen använder sig av Elos branschledande 
pekteknik och skärmen erbjuder ger dig även flera 
olika monteringsalternativ. 2201L är ultraeffektiv och 
använder sig av modern LED-teknik för att minska 
energiförbrukningen.

Fler produkter
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Ergonomic Solutions är med fler än 11 miljoner installerade Space-
Pole™-stativ världsledande i branschen. SpacePole erbjuds i ett flertal  
monteringslösningar för IT-utrustning i både fast såväl som och mobil miljö.

Monteringslösningar

Fler produkter

X-Frame till iPad & iPhone

X-Frame är ett lättanpassat lågprofilsstativ för 
kassadiskar och väggmontage. Stativet ger dig 
möjligheten att kunna använda en surfplatta på 
ett normalt sätt, samtidigt som det ger dig ett 
säkert fäste.

u Finns för flera olika surfplattevarumärken

u Öka säkerheten med ett Kensington-lås

Stativ till VX 520

SpacePole-monteringslösnin-
gar inkluderar den av Ergo-
nomic Solutions patenterade 
DuraTilt-lutningsmekanis-
men. Den gör det jättenkelt 
att använda betalterminaler 
på en kassadisk där kunden 
själv ska kunna reglera vinkel 
för att säkerställa att inmat-
ning av PIN-kod sker på ett 
säkert och tryggt sätt.

Komplett stolpe med flerledad arm

En arm i robust pulverlackad metall och en 
perfekt lösning för drive-in-luckor eller kas-
sadiskar där en betalterminal måste kunna 
flyttas mellan kassör och kund på ett enkelt 
och säkert sätt.

Levereras med 250 mm grundstolpe, 200 mm 
tillvalsarm och en 400 mm ”armbågsarm”. 
DuraTilt-fäste ingår. Kan kompletteras med 
plattor ur SpacePole-sortimentet.

Fästen för kassadisk, golv och tak

Grunden till flera lösningar bygger på själva 
grundstolpen, vilken går att beställa i flera 
olika längder såsom 120, 200, 250, 350 och 
hela 1 000 mm. På dessa placerar du de tilt- 
och/eller vridbara plattor du behöver.

Det finns fästen för surfplattor 
och bildskärmar och stativ som 
går att montera på en disk, vägg 
och till och med i taket.

u Finns i följande färger:

http://shop.origum.se/ItemInfo?itemId=934019073&itemName=SafeGuard,+X-Frame+för+iPad+2,+3,+4,+AIR+och+iPad+2017,+DuraTilt,+vit
http://shop.origum.se/ItemInfo?itemId=1044185109&itemName=SpacePole,+platta,+VeriFone+Vx520,+Multigrip
http://shop.origum.se/ItemInfo?itemId=586678281&itemName=SpacePole,+komplett+stolpe,+smal,+med+flerledad+arm
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Evolis har sedan år 2000 både utvecklat och tillverkat ett omfattande 
produktutbud av plastkortlösningar. Företaget är rankat som en global 
marknadsledare och företagets kompetens är erkänd av både system-
integratörer och användare runtom i världen.

Plastkortskrivare
Plastkort
Signaturplattor

Fler produkter

Edikio Flex

Den optimala plastkortskrivaren för pris- och produktmärkning i 
delikatessdiskar, bröd- och fiskdiskar, hotell- och restaurangbufféer 
där det finns krav på design i kombination med renhet, snabbhet, 
exakthet och enkelhet. 

u Finns även modellerna Edikio Access och Edikio Duplex

Primacy 2

Primacy är en ultrasnabb, kraftfull och effektiv plastkort-
skrivare. Med hjälp av avancerad kodningsteknik är 
skrivaren den perfekta lösningen för att skriva ut 
personliga plastkort – från enklaste till de mest 
avancerade.

Quantum2

Plastkortskrivaren Quantum är lösningen 
för utskrift och kodning av plast kort i stora 
volymer. Skrivaren anpassar kortens fram- 
och baksida, i färg eller i svartvitt med en 
utskriftshastighet på mer än 1000 kort per 
timme och kan dessutom koda magnet-
remsa, chipkort och kontaktlösa kort.

Badgy200

Badgy200 är perfekt när du vill skriva kvalitativa plastkort 
i liten skala. Den är mycket enkel att installera och komma 
igång med och kompatibel med både PC och Mac och 
levereras med Evolis Badge Studio®, färgband och 100 
vita plastkort. 

Ett kostnadsfritt bibliotek med passande mallar finns till-
gängligt på www.badgy.com, där du kan personifiera kort, 
lägga till namn, logga, foto, kodning med streckkoder m.m.

http://shop.origum.se/ItemInfo?itemId=1085177862&itemName=Evolis+Edikio+Flex
http://shop.origum.se/ItemInfo?itemId=294191110&itemName=Quantum2,+MAG+++SMART
http://shop.origum.se/Search?searchValue=badgy200
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Etikettskrivare

DT2x och DT4x

Vill du ha en enkel direkttermoskrivare är 
DT2x och DT4x några riktigt bra 
alternativ. Med hjälp av dessa prisvärda 
etikettskrivare kan du snabbt och enkelt 
skriva ut upp till 5-10 cm breda etiketter, 
där ett viktigt användningsområde är 
transportetiketter.

ZX420i

ZX420i är en kraftfullare industriskrivare 
med 10 cm utskriftsbredd, färgdisplay 
och möjlighet att koppla tangentbord 
eller annan utrustning via USB Host.

Etikettskrivarna från Godex 
kan använda alla etiketter och 

färgband som vi idag har i 
lager för mindre etikettskriva-
re och de pratar både Godex 

egna språk EZPL och hanterar 
även ZPL och EPL. Det inne-
bär att du enkelt kan ersätta 

din befintliga skrivare.

Färgband

Det finns olika typer av färgband 
som kan användas i Godex 
etikettskrivare. Vilket färgband du 
bör använda beror helt på vilket 
material etiketten är tillverkad 
av – och hur etiketten sedan skall 
användas. Godex erbjuder färg-
band av högsta kvalitet i vax, 
vax/harts eller enbart harts.

RT700

Behöver du en mer avancerad etikettskrivare, 
som kan hantera mer tåliga och långlivade 
termotransferetiketter, är RT700-familjen ett 
mycket bra val. Etikettskrivarna levereras med 
Ethernet, USB och seriellt interface som standard, 
är extremt användarvänliga och har en smart 
kalibreringsknapp som gör det enkelt att snabbt 
att byta etiketter.

Fler produkter

Godex är ett ingenjörsföretag som har specialiserat sig på att designa och producera 
extremt prisvärda och industriledande streckkodsprodukter. Origum Distriubtion är 
generalagent för dessa högklassiga produkter, med många nöjda användare.
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Honeywell tillverkar streckodsläsare, handdatorer och truckdatorer med hög 
stryktålighet, utmärkt ergonomi och innovativ design. Företagets Adaptus-teknik 
ligger i den absoluta framkanten för streckkodsläsning och då samma läsare 
finns i de flesta av Honeywells produkter går det fritt att välja formfaktor och 
slagtålighet helt baserat på driftmiljön.

Handdatorer
Streckkodsläsare

Fler produkter

Voyager 1472g

Streckkodsläsaren Voyager 1472g är en 
sladdlös streckkodsläsare för både 1D- och 
2D-koder, exempelvis EAN-koder som finns 
på de flesta varuförpackningar och QR-koder 
som används på biljetter och rabattkuponger. 

Leveransen innehåller läsaren och bas-
enheten som också är laddare samt en 
USB-kabel för anslutning till datorn. Ström-
matningen till laddaren sker via USB-kabeln 
men kan kompletteras med extra nätadapter 
för snabbare laddning.

ScanPal EDA61K

ScanPal EDA61K är en super-
modern, mobil handdator med 
Android™-operativsystem. Den 
erbjuder en perfekt kombination av 
funktioner för att hantera data och 
samtidigt öka produktiviteten i arbe-
tet med lagerhantering, lagerstyrn-
ing och e-handelslogistik.

EDA61K kan utrustas med pistol-
grepp och batteriladdningstillbehör 
som ökar effektiviteten.

Granit 1981i

Streckkodsläsaren Granit 1981i har en 
fullskalig area-imaging-teknik som gör 
att den kan läsa både 1D- och 2D-streck-
koder från avstånd på någon decimeter 
upp till 16 meter. Detta kombinerat med 
en oöverträffad trådlös frihet och väldigt 
hög motståndskraft mot fukt, damm och 
fysisk påverkan, gör Granit till en streck-
kodsläsare för de allra tuffaste miljöerna. 

Genesis™ 7580g

Genesis™ 7580g är en elegant streckkods-
läsare med area-imager-teknik konstruerad 
för bordsplacering. Som alla andra läsare från 
Honeywell klarar den elegant alla streckkods-
standarder. Genesis™ 7580g kan beställas i 
vitt eller svart och kan ställas in för blixtsnabb 
läsning av koder som visas på en mobiltelefon 
eller läsplatta.
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Kortläsare
Tangentbord

ID TECH är en amerikansk tillverkare av kortläsare och kassatangentbord. 
De erbjuder även extremt tåliga och pålitliga kortläsare med god design och 
mycket hög användarvänlighet.

Omni Mag/Bar

Väderskyddade eller enklare
kortläsare som kan läsa såväl streck-
koder som magnetremsor och 
kontaktlösa plastkort. Finns med både 
enkla och dubbla läshuvuden. 

MiniMag™ Duo

MiniMag™ Duo är en streckkodsläsare med dubbla läshuvuden vilket 
gör att den kan läsa ett plastkort på första försöket, oavsett vilket håll 
det dras åt. Den läser tre spår av magnetspårsdata – oavsett riktning 
eller hastighet. MiniMag™ Duo är en perfekt lösning för kundstationer i 
och med sin minimala design och effektiva läsning.

BTMag

BTMag är en säker 
magnetkortsläsare 
med blåtands-
gränssnitt. Du kan 
använda BTMag för 
att läsa en mängd 
olika medier såsom 
medlemskort, present-
kort, passerkort eller 
lojalitetskort.

VersaKey

Specialdesignat kompakt tangentbord för kassaplatsen. 
Kombinerat med sin kompakta design finns fullt stöd för 
alla förväntade grundfunktioner, svenska tangenter och 
enkel anslutning via USB-kabel.

I tangentbordet finns även en integrerad magnetkorts-
läsare vilket är perfekt för tillämpningar som inlogging i 
kassan, läsning av lojalitets- och presentkort samt olika 
typer av bonuskort.

BTScan

BTScan är en mycket liten 
streckkodsläsare för linjära 
1D-koder med ett trådlöst 
gränssnitt kompatibelt med 
iOS, Android™ och Windows. 
Det gör läsaren idealisk för 
användning i mobila applika-
tioner mot smarta telefoner, 
handdatorer och läsplattor 
med stöd för blåtand.

Fler produkter
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Posbank är ett kvalitativt och innovativt teknikföretag från Korea som tillverkar 
spännande kassahårdvara med prisvinnande design och funktioner som få andra 
tillverkare kan mäta sig med.

Pekdatorer

Fler produkter

Apexa® GW 1950

Apexa® GW 1950 är en förträffligt fin 
pekdator som är utvecklad och optimerad 
för butiker, arenor, hotell och restauranger – 
samt flera andra områden inom till exempel 
tjänstesektorn där design och funktion går 
hand i hand. 

Widescreenskärmarna har en upplösning 
på 1600 x 900 pixlar, den senaste kapacitiva 
pektekniken (PCAP Touch) med glas ända ut 
i kanten samt LED-bakgrundsbelysning.

u Finns i följande färger: 

Kundskärm 10 tum

Den 9.7” stora kundskärmen har en 
upplösning på 1024 x 768 pixlar och 
monteras enkelt på baksidan av  
GreenTouch eller en Apexa®.

Apexa® 1560

Den minsta modellen i Apexa-famil-
jen har trots sin storlek samma fina 
kapacitiva pekteknik (PCAP Touch) 
och glas ända ut i kanten samt 
LED-bakgrundsbelysning.

u Finns i följande färger: 

Det finns stora möjligheter att 
ansluta perifieriutrustning och 
det görs enkelt på toppdelen av 
pekdatorns baksida.

Designen är ren, avskalad och 
minimalistisk sett ur kundens 
synvinkel.

Apexa® GW 1560

Apexa® GW 1560 är något enklare modelln 
än 1950 med snarlika funktioner och anslut-
ningsmöjilgheter. Widescreenskärmen har en 
upplösning på 1368 x 768 pixlar, den senaste 
kapacitiva pektekniken (PCAP Touch) med 
glas ända ut i kanten samt LED-bakgrunds-
belysning.

u Finns i följande färger: 
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Pekdatorer
Kassadatorer

Posbank är ett kvalitativt och innovativt teknikföretag från Korea som 
tillverkar spännande kassahårdvara med prisvinnande design och  
funktioner som få andra tillverkare kan mäta sig med.

Fler produkter

DCR™ x86

DCR™ x86 är en toppmodern kass-
adator med processorer anpassade 
för såväl Windows som Android™, 
vackert förpackad i kompakt format.

Pekskärm, kvittoskrivare, kortläsare 
såväl som kunddisplay är inbyggda. 
Produkten har blivit förärad Red Dot 
Design Award, baserat på dess 
innovativa allt-i-ett-design.

u Finns i följande färger: 

Anyshop® Prime

En kraftfull kassadator i perfekt 
design för maximal arbetseffektivitet. 
Den är utrustad med en högprester-
ande processor, utmärkt pekskärm-
steknik och en ljus och klar LED LCD-
skärm i 15 eller 17” samt tillräckligt 
med portar och kompatibilitet med 
annan kringutrustning. Den fläktlösa 
designen ger dessutom både en  
stabil och effektiv strömförbrukning.

u Finns i följande färger: 

Imprex® Prime

En äkta allt-i-ett-kassdator med 
högsta möjliga prestanda. Den 
har en högpresterande processor 
och utmärkt kapacitiv PCAP-
touch i 15”. Dess rena och enkla 
design gör den lätt att hantera. 
Som kronan på verket har den en 
inbyggd kvittoskrivare.

u Finns i följande färger: 

BOXPOS är Posbanks  
specialutvecklade kassa-
dator med kapacitet att 

hantera upp till fyra hård-
diskar och möjlighet till 

RAID-konfiguration samt 
stöd för ett UPS-batteri.

POSMO™ III

POSMO™ III är en pekskärm med 
mycket modern design. Tack vare 
LED-bakgrundsbelysningen upplevs 
skärmen som både ljus och tydlig 
och med PCAP-touch är det oerhört 
enkelt att använda pekskärmen. 
Använd den på en kassadisk, i en 
kundstation eller monterad på en 
vägg med ett lämpligt VESA-fäste.
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Retail Innovation är en svensk tillverkare av CleanCash®-kontrollenheter.Kontrollenheter

Fler produkter

Osäker på hur 
företaget ska applicera  

kassalagen på betallösningar? Vi 
har unik expertis och kan hjälpa 

till att ge råd såväl som testa 
lösningar åt er. Dessutom har vi 

egenutvecklade tjänster som  
GreenGate Online, GreenGate  

Device Communicator och  
GreenGate Enterprise  

Manager.

CleanRack

Med CleanRack rackmonteringskit kan 
du montera två stycken CleanCash® i ett 
19”-serverrack. Den har även en utdragbar 
hylla med tipp- och fall-säkring för enkel ut-
läsning och funktionskontroll. Tar 1U plats i 
höjdled och levereras komplett med skruvar 
för två CleanCash®-enheter.

CleanAcc

CleanAcc levererar korrekt 
spänning till CleanCash® 
kontrollenhet i 12 timmar 
under normala driftförhål-
landen och kan med fördel 
användas tillsammans med 
mobila kassasystem eller där 
en ordinarie spänningskälla 
är osäker eller instabil.

CleanBox50

Det här är en speciallösning för torg- och marknad-
shandlare med 100 % batteridriven kassa, packad i 
en väder- och stötskyddande väska, med förberedd 
lösning för snabb och enkel laddning. Den är bestyck-
ad med en Elcom-kassa av typ Euro-50TE Mini som 
kan köras på det inbyggda batteriet en hel arbetsdag.

CleanCash® MultiUser Typ C1

CleanCash® MultiUser är en certifierad kontrollenhet avsedd 
att kopplas till nätverk av PC-kassor med kassamjukvara som 
uppfyller kraven i Skatteverkets förskrifter för certifierade 
kassaregister. CleanCash® MultiUser samt PC-kassan med 
kassamjukvaran utgör då en certifierad kassaplats.
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Kablar
Nätverksprodukter

Väggfästen

Produkter från Roline är utvecklade för professionella användare och skiljer 
sig avsevärt i kvalitet jämfört med konkurrerande IT-produkter. De komplet-
terar andra IT-enheter på ett utmärkt sätt och är idealiska för användning i 
industriell miljö där höga krav på prestanda och livslängd är avgörande.

Fler produkter

Väggfäste small/medium med lång arm

Väggfäste för skärm med fyra leder för optimal placering och 
flexibilitet. Pulverlackad, solid svart metall. Fullt utfälld är armen 
256 mm och klarar att hänga skärmar med fästpunkter för såväl 
VESA 75 (75x75 mm) som VESA 100 (100x100 mm).

u Väggfästet finns med:
 - kort arm
 - lång arm
 - extra lång arm

Serverskåp 42u

Framdörr och bakdörr av stålplåt med perforering för 
optimal kylning. Luftpassage 80 %, dörrar med vridbart 
handtag, tryckdörrar av stålplåt som sidoväggar och 
två 19”-nivåer. Färg svart (RAL 9005) med dekorativa 
profiler i rött.

Patchkablar

En högkvalitativ UTP patchkabel CAT 
6 (Klass E) för nätverkskopplingar 
mellan enheter.

u Finns i olika längder och färger

USB-kabel Type C – Lightning

Kabel för att ansluta en iPhone eller 
iPad med Lightning-kontakt till en 
dator med USB-C, eller laddare med 
USB-C-kontakt. MFI-licenserad Light-
ning-kontakt.

u Finns i olika längder och färger
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Seagull Scientific är en oomstridd mästare med etikettmjukvaran 
Bartender. De utvecklar dessutom marknadens bästa Windows-drivrutiner 
för såväl etikett- som plastkortskrivare.

Etikettmjukvara

Fler produkter

BarTender®

BarTender® är programvaran som gör det 
möjligt för verksamheter runt om i världen att 
förbättra säkerheten, tryggheten, effektiviteten 
och efterlevnaden genom att skapa och autom-
atisera utskrift och kontroll av etiketter, streck-
koder, RFID-taggar, plastkort med mera. Världens 
största företag och hundratusentals småföretag 
förlitar sig på BarTender.

Påskynda hastigheten för varor 
som rör sig genom försörjning-
skedjan

Få rätt medicinering till rätt patient 
vid rätt tidpunkt

Informera personal hur de ska 
hantera farliga ämnen på ett 
säkert sätt

Informera en förälder om att ett 
mellanmål innehåller en ingredi-
ens som dess barn är allergisk 
emot

Spåra en livsmedelsburen sjuk-
dom tillbaka till platsen där den 
bröt ut

Reducera minskning på detaljhan-
delsplanet

Upprätthåll regelefterlevnad med 
världens mest omfattande streck-
kodsprogram

u

u

u

u

u

u

u
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PlastkorttillbehörSogedex Accessories är en vass tillverkare av plastkortstillbehör. 
De har en stor variation och innovativ design bland sina produkter. 
Företaget ägs av plastkortstillverkaren Evolis.

Fler produkter

Korthållare IDP 64

De flesta företag har idag ID-kort 
som både skall bäras väl synliga 
och som dessutom används vid 
passage mellan olika avdelningar 
på kontoret och för inloggning till 
IT-system och skalskydd – och IDP 
64 är ett bra alternativ. 54 x 86 mm 
och rymmer ett kort. Finns även i 
liggande design. 

u Levereras i 100-pack

Jojo i metall med bältesclip

Har du ett behov av att kunna 
använda accesskort eller nycklar 
på olika avstånd från kroppen, 
kan en jojo-funktion (även kallad 
yoyo) vara lösningen. Välj mellan 
olika färger samt olika längder på 
linorna (72-76 cm). 

u Finns i lanyardkombination

Lanyards

10-12 mm breda polyesterband i olika färger 
såsom svart, blå, rosa, röd och i ett flertal 
andra kombinationer. Välj till hundkoppelkrok 
eller krok med säkerhetsfäste. 

u Levereras i 100-pack

Korthållare IDS 36H

Korthållare i transparent mjuk 
vinyl med förstärkta hål, vilka 
ofta använd till mässor och 
event, där besöksbrickor till 
besökare är perfekta än-
damål. 86 x 54 mm. 

u Levereras i 100-pack
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Star är marknadens ledande tillverkare av kvittoskrivare. Japansk 
precision och tradition, kryddat med enorm mjukvaruambition och 
stor kunskap om den europeiska marknaden och dess behov.

Kassalådor
Kvittoskrivare

Fler produkter

TSP143III WLAN ultra white

Det senaste tillskottet till TSP100-serien ger en rad nya funktioner, ink-
lusive en hög utskriftshastighet på 250 mm/sekund, en giljotinsax som 
klarar 2 miljoner klipp samt tunna papper, vilket ger både miljömässiga 
fördelar såväl som minimala driftkostnader.

Levereras komplett med inbyggd nätadapter, strömkabel, USB-kabel, 
startkvittorulle och väggfäste.

mC-Print3

mC-Print3 är en kompakt och mångsidig 80 
mm-kvittoskrivare idealisk för företag som 
använder traditionella PC POS-system, såväl 
de som använder surfplattor och webbase-
rade POS-lösningar. 

mC-Print3 är kompakt (132x140x125 mm) 
och erbjuder även en signifikant pappers- 
besparing med en toppmarginal på kvittot på 
bara 2 mm!

u Finns i följande färger: 

SM-200L

En ny generations kvittoskri-
vare med stöd för Bluetooth 
3.0 och 4.0. Den skriver ut 
58 mm-etiketter eller kvitton 
efter snabb och enkel 
anslutning till iOS, Android™, 
Linux eller Windows-enheter. 
SM-L200 är unikt utformad 
för den växande mobila 
POS-marknaden (mPOS).

CB2002

Kassalådan CB2002 finns i svart, mörkgrå, vit eller ultravit färg med 
olika kombinationer av sedelfack och klämmor. Den ultravita versionen 
erbjuder 4 st sedelklämmor och 3 st skiljeväggar. Det går även att bygga 
om lådan och då behövs 2 st sedelklämmor och 1 st skiljevägg.
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PlastkorttillbehörTipro erbjuder programmerbara tangentbord med utmärkt funktion 
och design, anpassade för tufft klimat och hårt slitage.

Fler produkter

Free

Tangentbordsfamiljen Free består av en rad tangentbordsmoduler 
i olika storlekar och matrisarrangemang. Modulerna kan med lät-
thet kombineras med annan fysisk periferiutrustning såsom läsare 
av streckkoder, magnetremsor eller RFID-tags – eller en rullmus. 

u Dessa tangentbord kombineras med fördel med GreenKey!

Industritangentbord från K-serien

K-seriens tangentbord såsom K545 och K847, är robusta och slitstarka tan-
gentbord avsedda för användning i mekaniska och stressiga miljöer. 

Tangentbordsswitchar från Omrons (B3F) täcks av skyddande präglade 
polyestermembran som ger en god taktil återkoppling vid anslag. Framsidan 
är resistent mot damm, fukt, alkohol, utspädda syror, utspädda alkalier, estrar, 
kolväten, ketoner och hushållsrengöringsmedel. K-serien är därför även tillämp-
lig i hygienkritiska miljöer.
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Verifone är en av världsledarna på betalningslösningar. I mer 
än 150 länder världen över har de skapat betalningslösningar 
för alla sorters miljöer – från mindre butiker och obemannade 
automater till stora internationella butikskoncerner och e-handel.

Betalterminaler

Fler produkter

Yomani XRP

Yomani XRP är en snabb och säker betalterminal 
som är redo för framtiden. Den har en användar-
vänlig och elegant design, med färgskärm och ledljus 
runt kortläsaren samt en robust finish. Yomani XRP 
levereras med en inbyggd skrivare. 

u Finns även utan skrivare (Yomani XR)

VX 680

Vx680 är en av de minsta mobila betalterminalerna på 
marknaden.

Designen är kompakt och ergonomiskt utformad. Det gör 
betalterminalen perfekt för användning i restauranger, barer, 
arenor, vid varuleveranser, biluthyrning och andra använd-
ningsområden där mobilitet är viktigt. 

u Välj mellan GPRS eller WiFi

Alla betalterminaler från 
Verifone levereras med pro-
gramvaran Paypoint - den 

senaste generationens pro-
gramvara för betalterminaler 
och är baserad på mer än 20 
års erfarenhet och utveckling 

inom betallösningar.

NFC

NFC
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Etikettskrivare
Etiketter

Färgband

Zebra är en av marknadsledarna inom skrivare för streckkodsetiketter 
och företaget som ständigt satsar hårt i nya riktningar för att ge dig 
som användare ett övertag i konkurrensen.

Fler produkter

ZT400-serien

ZT411 är tillsammans med ZT421 de kanske mest prisvär-
da modellerna för krävande kunder, även om Zebra har 
ännu vassare produkter att erbjuda.

ZT411 har en 4,3-tums pekskärm i fullfärg för att kunna 
ge status på ett ögonblick. Utskriftsbredden är 10 cm men 
med utskriftshastigheter upp mot 355 mm per sekund. 
Den erbjuder högupplösta utskrifter i upp till 600 dpi. Lägg 
därtill RFID-kapacitet för att kunna skriva ut och koda 
allmänna UHF RFID-taggar eller tjockare on-metal-taggar 
och du har en oerhört kompetent etikettskrivare.

ZT421 är den billigaste modellen i Zebras sortiment som 
klarar 150 mm breda etiketter (6 tum) och kan skriva ut 
upp till 300 mm etiketter per sekund. Liksom ZT411 klarar 
den stora etikettrullar med 200 mm ytterdiameter och 
färgband med olika bredder och kvaliteter på 450 meter.

ZT510/610

Med utgångspunkt i arvet från den branschledande 
105SL-Plus-skrivaren, levererar ZT510 de kärnfunktioner 
du behöver i en industriell skrivare till ett mycket kostnad-
seffektivt pris. 10 cm breda etiketter, ännu mer pulver och 
stål, mycket bättre än så här finns inte – nästan.

Etiketter och färgband

Vi lagerför mängder av olika etiketter såsom etiketter 
anpassade för direkttermo-teknik (som inte behöver 
något färgband), traditionella pappersetiketter, syntet-
material samt specialetiketter med exempelvis starkt/
svagt klister eller RFID-teknik.

För att uppnå optimal prestanda behöver man matcha 
etikettmaterial med rätt sorts färgband. Vi håller lager 
av minst sex olika kvaliteter av Zebras bästa och mest 
kostnadseffektiva färgband i åtskilliga bredder och tre 
olika standardlängder (74, 300 och 450 meter), som 
möter de flesta behov.
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Integrera mera

Vi rekommenderar varmt den kompetens 
samt de konsulttjänster som Koordium 
Consulting kan erbjuda inom förändring-
sledning, fiskala krav, systemutveckling 
samt integrationer av kassa- och betal- 
ningslösningar.

På Origums systerbolag Koordium Consulting ar-
betar några av marknadens vassaste projektledare, 
hårdvarutekniker, affärsutvecklare, mjukvaruexpert-
er och affärssegmentsspecialister. De kan erbjuda 
företagets samlade kompetens när återförsäljarens, 
systembyggarens eller dess slutkunders resurser 
inte riktigt räcker till för att uppnå ett väl genomfört 
projekt.

Unik spetskompetens i världen
Några av företagets spjutspetsområden är:

u   Förändringsledning
u   Mjukvaruutveckling
u   Hård- och mjukvaruintegration
u   Verifiering och certifiering
u   Managementuppdrag
u   Testning

Vi har under de senaste fem åren utfört uppdrag i 
över 25 länder. Koordium Consulting har genom åren 
genomfört otaliga projekt där kassasystem avpas-
sats för den svenska kassalagen och integrerats mot 
CleanCash och GreenGate Online. Rådgivning om 
kassalagen, med utvecklarstöd, tester och adminis-
trativt stöd är några av komponenterna i detta arbete.

Produktbroschyr    |    Origum Distribution



FuturiumHuset i Arlandastad rymmer 
modernt designade kontor, ett hög- och 
låglager samt erbjuder rekreations- 
möjligheter som gym och bastu.

I och med en ständigt ökad efterfrågan på våra lev-
erantörers och våra egna fantastiska produkter och 
tjänster, tog vi beslutet 2019 att expandera till nya 
och helt egna lokaler. Samtliga anställda var högst 
delaktiga i allt från fastighetens utformning och de-
sign till färg- och materialval. Beslutet av bygga nytt 
var ett genomtänkt initiativ med sikte på framtiden  – 
där hållbarhet, arbetsmiljö och utökade förmågor var 

tänkt att vara nycklar till framtida framgång. Utöver 
normal logistikhantering kan vi därför även installera, 
konfigurera och integrera hård- och mjukvaraor i vårt 
konfigcenter innan vi skickar dem till dess användare.

Hållbar fastighet med arbetsmiljö i toppklass
FuturiumHuset är en certifierat hållbar fastighet som 
uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver vilket innebär 
att solskydd, ljudmiljö och ventilation har optimerats 
utöver normala lagkrav. Huset drivs av takets 130 
solpaneler med en effekt på 41,6 kWp samt både 
värms och kyls av geotermisk värmeenergi från två 
150 meter djupa borrhål.

FuturiumHuset
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Vi är en lösningsutvecklande distributör 
med omatchad teknisk expertis.
På vårt egendesignade logistik- och servicecenter 
i Arlandastad hanterar vi framtidssäkrad och affär-
skritisk hård- och mjukvara samt avancerade tjänster 
för moln-, kassa- och betallösningar, streckkods-, 
etikett- och plastkortslösningar samt förbruknings-
varor och tillbehör från noga utvalda leverantörer, 
där hållbarhet och ansvarstagande är nycklar till 
framgång. I utbudet finns även kompletterande 
produkter och tjänster under vårt egna växande var-
umärke, Green.

Noga utvalda tillverkare och varumärken
Vi arbetar kontinuerligt med leverantörer som har 

den bästa kanalstrategin, affärslogiken, produkter-
na, de bästa, starkaste och mest flexibla organisa-
tionerna samt med varumärken som ger både oss, 
våra kunder och affärspartners bäst förutsättningar. 
Flera av de produkter som vi lagerför är dessutom 
belönade med designpris och högt uppskattade av 
användare runt om i världen. 

FuturiumHuset – kontor och lager i världsklass
I mars 2021 flyttade vi in huvudkontor och lager till 
FuturiumHuset, en fastighet designad av oss och för 
oss. Den är förärad miljöcertifiering Miljöbyggnad 
Silver och drivs av både geotermisk bergvärme och 
en av Sigtuna kommuns största solcellsanläggning-
ar med 130 solcellspaneler. Dessutom rymmer den  
både gym och laddare till laddbara fordon.

Vi hjälper dig att lyckas

Origum Distribution AB
Generatorgatan 6
195 60 Arlandastad

08-410 509 50
origum@origum.se
www.origum.se

Snabb hantering Personlig kontakt Unik expertis

Noga utvalt Konfigureringshjälp

Vi skickar normalt 
din beställning 
samma dag

Dina affärsutmaningar 
är vårt enda fokus

Vi säkerställer att du 
hittar bästa möjliga 
lösning

Ett kvalitativt 
produktsortiment 
i toppklass

Vi konfigurerar både 
hård- och mjukvara 
innan leverans
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