Soluții POS vânzare
pentru HoReCa
Preparate pe gustul tău

Hardware: potrivire perfectă
Puternic - fiabil - stabil

Simplifică și crește viteza în fluxul de lucru cu echipamentele POS Vectron. Hardware proiectat special pentru industrie cu funcționalitate specifică și interfață gândită pentru utilizatorii
din domeniu - soluțiile Vectron sunt unice la fel ca afacerea ta. Din start există posibilitatea
integrării cu numeroase alte soluții software și hardware: contabilitate, producție, gestiune,
management hotelier sau sisteme de supraveghere video, procesare automata cash, sisteme
digitale de plată și multe altele.

Beneficiile tale
AA Utilizare rapidă, intutivă
AA Numeroase interfețe de integrare
hardware & software relevante în industrie
AA Software POS versatil și customizabil
AA Funcționalitate offline & online
AA Hardware robust – Made in Germany

Produse chiar de compania noastră
Echipamente POS hardware disponibile

15“

12“

15“

POS Touch 15 II

POS Touch 12 II

POS Touch 15 Wide

Sistem POS calitativ
cu touchscreen

POS compact, robust
cu touchscreen

Sistem POS compact cu funcționalitate complexă

AA Display 15” strălucitor, consum

AA Ecran touchscreen 12“ capacitiv

AA Dispay 15" cu rezoluție

redus, retroiluminat LED
AA Integrare facilă cu diverse sisteme
hardware
AA Backup date simplu
pe stick USB sau SD card
AA Carcasă extrem de robustă,

AA Integrare facilă cu diverse sisteme
hardware
AA Backup date simplu
pe stick USB sau SD card
AA Carcasă extrem de robustă,
calitativă și stabilă

1366 x 768 pixel
AA Procesor puternic pentru procesare
rapidă de date
AA Conectare imprimante, scanner sau
sertare de bani
AA Backup date simplu
pe stick USB sau SD card

calitativă și stabilă

Management stocuri în cloud!

Stăpânește controlul și evidența cantitativ valorică a stocurilor din fiecare punct de lucru.
Gesto te ajută să ții sub control toate mișcările de stocuri din cadrul unui punct
de lucru și dintre mai multe locații în timp real
AA Stocuri in timp real
AA Integrare cu software contabilitate, ERP: WinMentor, Saga, SoftPro, Senior
Software, ContabSQL, Transart, Asis
AA Soluție cloud accesibilă de pe orice device în orice moment
AA Indicatori de performanță și rapoarte gestiune

Funcționează și pe tabletă!
Software POS flexibil, puternic

Software-ul POS Vectron este disponibil și ca versiune pentru Windows cu aceeași funcționalitate și
modalitate de utilizare. Sistemele cu Windows și POS Vectron pot fi combinate.

Funcționalități specifice domeniului Horeca
AA Pontaj pe echipamentul POS
AA Identificare operatori cu Dallas key
AA Plan de mese grafic
AA Mutare, împărțire, alocare mese

AA Backup date automat pe stick USB sau SD
card
AA Gestionarea clienților și a facturilor
AA Sistem mesaje: trimite notificări de la

AA Drepturi operatori individual sau în grup

sediu către operatori

AA Modificări de preț (happy hour)

Comandă și încasează prin app

App iOS sau Android pentru un serviciu rapid și convenabil în
momentele cele mai aglomerate.
Încasarea notei de plată pe un echipament mobil reduce distanțele, timpii de aștetare și numărul de angajați
AA Funcționare online și offline
AA Disponibilă iOS & Android
AA Poate fi utilizată sezonier
AA Combinația touchscreen și tastatură crește viteza de servire
AA Timp scurt de învățare și reducere a greșelilor

Servicii cloud myVectron
Fidelizarea clienților à la carte

Obține mai multe de la sistemul de vânzare POS. Vă oferim posibilitatea
utilizării unui modul eficient pentru fidelizare - clienții dumneavoastră vor fi încântați.

MM E-payment

MM Rezărvări online

Cardul client oferă multe benefi-

Oaspeții pot rezerva o masă

cii cum ar fi: voucher cadou, card

în mod simplu de pe site-ul

angajat sau discount direct.

dumneavoastră.

MM Puncte și ștampile

MM Cupoane

Trezește pasiunea în colecționari și

Provoacă loialitatea prin cupoane pe

transformă-i în clienți fideli.

bonul fiscal, pe un fluturaș sau via
e-mail sau SMS.

Rapoarte în timp real
Aplicația myVectron, destinată rapoartelor, se actualizează cu cifrele
cele mai importante în fiecare moment pe telefon sau tabletă, pentru
fiecare punct de lucru în parte sau pentru toată compania.
AA Grafice clare
AA Prognoză și trenduri

Serviciile noastre
De fiecare dată pentru tine

Produsele noastre sunt disponibile în toată lumea printr-o rețea
de parteneri specializați și calificați cu experiență vastă în domeniu.
Acest lucru vă garantează soluții personalizate și suport de
încredere online sau în teren, reducând la minim perioadele de
avarie, ce pot fi foarte costisitoare!
MM Configurare și programare personalizate
MM Punere în fucțiune eficientă
MM Training profesional
MM Suport tehnic și consultanță
MM 24/7 help desk și asistență de urgență
MM Număr unic de suport și conectare de la distanță

La ce ne pricepem foarte bine
Integrări hardware și software

Putem integra cu sistemul POS, în mod simplu, orice program sau hardware din industrie, utilizat
la optimizarea fluxurilor curente, cum ar fi: software hotelier sau management al personalului,
contabilitate, producție sau gestiune, comenzi online sau e-commerce.
Este posibilă conectarea echipamentelor periferice uzuale: imprimantă de secție, cântar, sistem
de dozare băuturi, cash management, cititor carduri (Mifare, Legic, NFC etc.), afișaj client, scaner,
sisteme de supraveghere video și altele.
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