
POS MobilePro III

POS Touch 15 PCT

SISTEME POS STAŢIONARE
POS Touch 15 PCT cu ecran tactil capacitiv de 15 “ 

este rezistent la stropire și la praf. Este atât de ro-

bust și durabil încât Vectron oferă o garanție de 5 

ani pentru piesele de schimb pentru acest model. 

Numeroase interfețe testate pentru toate tipurile 

de dispozitive periferice și pentru conectarea la 

programe de backoffice precum software-ul pentru 

hoteluri Oracle Hospitality Opera permit soluții 

complete personalizate.

SISTEME POS MOBILE
Vectron oferă sisteme mobile robuste POS Mobile-

Pro III, complet rezistente la apă, cu o combinație 

tastatură-touch screen convenabilă. Ecranul tactil 

capacitiv este dotat cu o suprafață specială, din 

sticlă rezistentă la zgârieturi. Vectron POS Mobile-

Pro III funcționează și ca sistem autonom și este 

echipat standard cu interfață WiFi, Bluetooth și 

cititor de carduri RFID. 
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Mai mult de 175,000 de sisteme POS instalate în toată lumea
Lider în tehnologia POS

SOLUŢII POS COMPLETE.
Robuste și personalizate pentru hoteluri 



CONTROLUL STOCURILOR CU 
GESTO
Managementul unei afaceri trebuie 

să fie făcut temeinic, iar atenția la 

toate detaliile va face diferența.  

Gesto vă ajută să aveți în 

permanență evidența stocurilor în 

timp real, să gestionați aprovizio-

nările și să vă mențineți inventarul 

la zi. Cum orice vânzare generează 

scăderea stocului și creșterea vân-

zărilor, veți avea mereu informații 

precise și actualizate.

Puteți accesa stocurile și vânzările, 

în timp real, utilizând echipamen-

tul POS, un computer sau telefon. 

Software-ul este scalabil pentru 

lanțurile de hoteluri.

FIDELIZAREA CLIENŢILOR ŞI  
ATRAGEREA CLIENŢILOR NOI
bonVito este un instrument versa-

til de marketing online. Fie că este 

vorba de carduri de client, cupoa-

ne sau campanii de reducere – 

bonVito vă oferă flexibilitate și se-

curitate. Datorită faptului că este 

un sistem modular, îl puteți adapta 

perfect cerințelor dvs. individuale. 

Poate fi integrat în sistemele Vec-

tron POS și face posibilă gestio-

narea automată a campaniilor de 

marketing prin procesele sistemu-

lui POS obișnuit, prin urmare se 

reduce volumul de muncă depus. 

Cumpărătorul poate utiliza un card 

de client sau aplicația bonVito de 

pe smart phone. 

Deasemenea bonVito poate fi folo-

sit pentru a efectua analize detali-

ate referitoare la toate campaniile 

și / sau datele din sistemul POS 

cu scopul de a asigura un control 

eficient.

REZERVĂRI ONLINE
Economisiți timp cu sistemul elec-

tronic de gestiune a rezervărilor 

care stochează toate rezervările 

(prin telefon, în persoană, online 

prin intermediul site-ului dvs.) 

într-o locație centrală. Pe lângă 

mese, poate, de asemenea, să 

gestioneze evenimente sau, de 

exemplu, rezervarea unei piste de 

bowling. Sistemul poate fi integrat 

în sistemele POS Vectron, ceea 

ce îl face să fie și mai convena-

bil pentru dvs. deoarece mesele 

rezervate și alte mese care sunt 

deja deschise în sistemul POS sunt 

blocate automat pentru rezervări-

le online. Baza de date a clienților 

devine și mai detaliată pentru că 

sunt salvate atât produsele consu-

mate de către client, cât și nivelul 

vânzărilor.

CARDURI & CUPOANE
Automatizați gestionarea vouche-

relor și oferiți posibilitatea de a 

achiziționa carduri de cumpărături 

și carduri cadou, în funcție de mo-

delul afacerii dvs.

VECTRON APP PENTRU 
MOBILE
Vectron oferă o aplicație pen-

tru smartphone-uri iOS și An-

droid, care este extrem de ușor 

de folosit și pe care o puteți 

utiliza împreună cu sistemele 

POS staționare.

Aplicația poate fi închiriată 

lunar și permite extinderea 

rețelei de dispozitive mobile 

doar pentru sezonul estival, 

de exemplu. Aceasta oferă tot 

confortul de care aveți nevo-

ie pentru comenzile la masa. 

Tranzacțiile mai complexe 

pot fi efectuate prin sistemul 

staționar, care funcționează în 

același timp ca și server pentru 

sistemele mobile. 

Datele confidențiale din POS 

nu sunt stocate în cloud, ci 

sunt salvate direct în sistemul 

POS. Puteți menține o imagine 

de ansamblu prin interme-

diul unei hărți a meselor cu o 

structură clară, prin sortarea 

pe categorii a produselor și 

prin funcțiile de căutare. Toate 

metodele obișnuite de plată 

sunt disponibile.
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