POS Touch 12
Spolehlivý, rychlý, flexibilní

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ
Hardware a software od jednoho výrobce

BRILANTNÍ 12“- DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Úsporná a polohovatelná

JEDNODUCHÁ, INTUITIVNÍ OBSLUHA
Krátké zaškolení obsluhy

NEZÁVISLÝ POKLADNÍ SYSTÉM
Vysoká bezpečnost dat a stabilní proti virům

INDIVIDUÁLNĚ UPRAVITELNÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Individuální řešení šitá na míru

PRÉMIOVÝ HARDWARE
Robustní, stabilní a kompaktní

SPECIÁLNÍ SOFTWARE

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

VARIANTY

Výkonný, technologicky vysoce

Početná a osvědčená rozhraní

Máte možnost volby – pokladnu

moderní pokladní software

pro doplňující zařízení spolu

Touch 12 na pohledném stojanu

zrychluje a usnadňuje pracovní

s napojením na kancelářské

nebo s VESA držákem na zeď,

postupy a je přizpůsobitelný

programy umožňují vytvoření

se kterým můžete pokladnu

Vašim požadavkům.

kompletního řešení na míru

zavěsit. Ušetříte místo a získáte

Vašeho provozu.

zajímavou dekoraci.

Stabilní pokladní systémy
Více než 175.000 instalací po celém světě

JISTOTA DO BUDOUCNA

správy doplňují nabídku služeb.

Vysoce kvalitní materiály spolu s

Každá minuta výpadku systému

absencí zranitelných součástek

stojí peníze!

VE ZKRATCE
• 30,7 cm/12“-Display

jako např. harddisky, ventilátory
dělají pokladnu POS Touch 12

PERFEKTNÍ PROPOJENÍ

(TFTLCD) 800x600px a

extrémně odolnou a robustní.

Zařízení jako zákaznický dis-

LED-podsvícením

Možnost aktualizace programu v

play, pokladní zásuvka, tiskárna,

případě schválení legislativních

scanner, čtečka karet, automat na

změn, jako jsou nové fiskální

zboží, automat na vracení hoto-

požadavky nebo požadavky na

vosti apod., lze napojit k pokladně

označování alergenů, dávají in-

pomocí řady rozhraní.

• Analogově-odporový dotykový display
• Ergonomické, integrované
zámky pro obsluhu
• Možné smíšení sítě ze
stacionárních a mobilních

vestici větší bezpečnost.

INTELIGENTNÍ DOPLŇKY

pokladen

BEZPEČNOST DAT

On-line marketingový nástroj bon-

• Centrální správa dat z více

Pokladní systém není bázován na

Vito rozšiřuje Vectron pokladny o

poboček pomocí Vectron

PC, a proto je perfektně chráněn

funkce věrnostních kampaní, rezer-

Commanderu

proti virům a trojským koním.

vace stolů a vyhodnocení kampaní.

Všechna data jsou ukládána v

Díky plnohodnotné integraci do

pokladně, nikoliv na zranitelném

pokladen přináší informace z obou

internetovém úložišti. Kromě toho

systémů společně. To je perfektní

jsou data v krátkých intervalech

pro vyhodnocení a tvorbu cenného

automaticky zálohovaná na USB-

seznamu zákazníků.

flash disk.

• Rozhraní: USB, sériové,
pokladní zásuvky, Audio, síť
a SD-karty
• Možnost: Zákaznický display
ve třech velikostech.

technické specifikaci na naší
webové stránce.

VYNIKAJÍCÍ SLUŽBY

a dárkové karty, digitální razítko-

Vectron produkty jsou výhradně

vací štítky a inovativní systém

prodávány kvalifikovanými part-

bonusů. Vaše individuální kampaně

Model „POS Touch 12 „Light“

nerskými společnostmi. To ga-

jsou ihned odesílány na pokladny –

je jako varianta k dispozici.

rantuje odborné poradenství,

bezpečně a bez další složité práce.

individuální řešení stejně jako
spolehlivé služby 24/7 u zákazníka a Hot-Line. Možnosti vzdálené

Vectron Systems CZ s.r.o.
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Ostatní detaily naleznete v
bonVito nabízí zákaznické, platební

