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POS Touch 14 Wide
Kompaktní pokladní systém s dotykovou  
obrazovkou a špičkovými funkcemi

VÝKONNÉ FUNKCE

Flexibilní pokladní systém se přizpůsobí vašim individuálním  
požadavkům. Četné speciální funkce vám usnadní práci.

POHODLNÉ

Výkonný software, intuitivní uživatelské rozhraní včetně ovládacích 
prvků swipe a individuální programování zajišťují rychlé a pohodlné 
pracovní procesy..

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

Sestavte si požadované řešení: POS Touch 14 Wide má rozhraní  
pro příslušenství, jako jsou skenery, tiskárny, pokladní zásuvky atd. 
a lze jej kombinovat s mobilními zařízeními.

Vaše výhody

A Brilantní displeje 
Kapacitní dotykový displej 
odolný proti poškrábání 
s LED podsvícením

A Jednoduché ovládáni  
Volně konfigurovatelné  
a moderní uživatelské rozhraní

A Možnost rozšíření  
Rozsáhlé možnosti připojení 
back office programů

A Bezpečné pokladny 
Dokonalá ochrana proti virům 
a manipulaci

A POS14 Touch Wide 
Pokladní software 
v ceně pokladny
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POS Touch 14 Wide

Moderní, vlastní pokladní systém

Ať už v restauracích, kavárnách nebo pekárnách: rozměry  
pokladny dělají z POS Touch 14 Wide dokonalé řešení pro téměř 
každé prostředí. Kompaktní, kapacitní dotykový displej je robustní  
a odolný proti poškrábání. 14,1” úhlopříčka displeje znamená, 
že máte přístup k mnoha funkcím bez nutnosti posouvání,  
díky čemuž je přijímání plateb pohodlné a efektivní. 

ZABEZPEČENÍ DAT

V případě výpadku proudu se pokladní systém vypne 
bez ztráty dat. Kromě toho můžete automaticky zálohovat 
data na externí paměťové zařízení (SD kartu nebo USB disk) 
v pravidelných intervalech a předejít tak případným problémům  
s daňovým úřady. 

VYNIKAJÍCÍ SLUŽBY

Produkty Vectron se prodávají prostřednictvím specializovaných 
obchodních partnerů. Díky tomu získáte odborné poradenství, 
individuální řešení a spolehlivé zabezpečení servisních služeb 
24/7 prostřednictvím naší servisní linky. Nabídku služeb a ideální 
úroveň bezpečnosti doplňují možnosti vzdálené údržby pokladen 
přes Vectron Connect. 

SLUŽBY MYVECTRON

Moderní digitální aplikace integrované do pokladen Vectron. 
myVectron nabízí také cloudová řešení pro průběžnou kontrolu 
provozu a přístup k údajům o firmě v reálném čase, zasílaných 
například do vašeho telefonu v přehledných tabulkách  
a grafech. Věrnostní systém bonVito promění vaši pokladnu  
v online marketingový nástroj. Vytváření různých propagačních 
kampaní na vybrané zákazníky se stane jednoduché a zabez-
pečené. Aplikace, jako Online rezervační systém, Online reporting 
a další, vám zajistí potřebný přehled a kontrolu provozu.

STRUČNÝ PŘEHLED

 A 32,8 cm/ 14,1” obrazovka

 A TFT LCD displej

 A Promítaný kapacitní dotykový 
displej

 A Zámek obsluhy

 A Možnost připojení k síti

 A Intuitivní uživatelské rozhraní 
s ovládáním tahem prstu

 A Možnost centrální správy dat 
(napříč pobočkami)

 A Volitelně: Zákaznické displeje

Další podrobnosti najdete  
v technických listech  
na www.vectron.cz
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