
Principalele funcționalități

POS PC 
Transformă computerul într-un sistem Point of Sale

Aveţi posibilitatea de a vă îmbunătăţi computerul exis-

tent prin adăugarea software-ului Vectron pentru a 

profita de facilitățile extinse de la Vectron. Astfel, ele-

mente diferite cum ar fi computerul, POS-ul şi softwa-

re-ul pot fi combinate direct la punctul de vânzare cu 

programe din back-office, aplicaţii de e-mail şi alte 

aplicaţii suplimentare. Software-ul funcţionează în re-

ţea şi este conceput pentru a fi utilizat şi în rețele mix-

te, împreună cu toate celelalte sisteme POS Vectron.

•	 Software	stabil,	rapid	şi	uşor	de	instalat,	cu	funcţio-

nalităţi	flexibile	pentru	diferite	domenii	de	activitate

•	 Sprijin	specific	pentru	firme	de	catering,	restauran-

te,	baruri,	brutării,	cofetării,	activităţi	de	vânzare	cu	

amănuntul,	curăţătorii	chimice	etc.

•	 Drepturi	individuale	pentru	operatori	pe	elemente	de	

meniu	şi	pe	diferite	funcționalităţi

•	 Suport	complet	pentru	case	de	marcat,	plăţi	cu	cardul	etc.	

•	 Rapoarte	complexe	şi	jurnale	optimizate	per	utilizator	

•	 Pontaj	disponibil

•	 Utilizare	flexibilă	a	imprimantelor	de	reţea	cu	posi-

bilitatea	schimbării	acestora	şi	cu	redirecţionarea	

automată	a	datelor,	în	caz	de	eroare	(lipsă	hârtie,	

defecţiuni	tehnice	etc.)

•	 Funcţionare	în	reţea	şi	atunci	când	este	utilizat	împreu-

nă	cu	„Tehnologia	Integrată”	a	sistemelor	POS	Vectron

•	 Întreţinere	de	la	distanţă	şi	soluţionare	a	problemelor	

prin	transfer	de	date	la	distanţă

. . .  since 1990



Funcţii multiple pentru diferite domenii de 
activitate
Software-ul	 Vectron	 POS-PC	 este	 complet	 configurabil,	

fiind	potrivit	pentru	 toate	 sectoarele,	 cum	ar	 fi	 vânzare	

cu	amănuntul,	servicii,	brutării,	cofetării,	restaurante,	ca-

fenele,	catering	etc.	Software-ul	este	extrem	de	flexibil	şi	

permite	soluţii	personalizate	pentru	sectorul	dorit.	

Soluţie software pentru restaurante
Diagramele	grafice	ale	meselor	cu	memento-uri	pentru	ser-

vire,	integrarea	cu	dozatoarele	pentru	băuturi,	administra-

rea	clienţilor	şi	a	adreselor	acestora,	divizarea	şi	mutarea	

notelor	de	plată	ale	clienţilor	 sunt	 funcţii	 care	 reprezintă	

doar	o	mică	parte	din	caracteristicile	complete	pentru	 in-

dustria	horeca.			

	

Soluţie software pentru panificaţie
Administrarea	comenzilor,	a	 retururilor	 şi	 a	 inventarului	

uşurează	 rutina	 de	 zi	 cu	 zi	 în	 punctele	 de	 vânzare	 ale	

brutăriilor.	Mobilitatea	pentru	operatori	şi	conectarea	 la	

sisteme	software	ERP	specializate	pentru	panificaţie	sunt	

alte	exemple	de	funcţii	specifice	ale	acestui	sector.

				

Soluţie software pentru lanţurile de brutării, 
cafenele, baruri sau restaurante 
Soluţia	software	Vectron	Commander	este	ideală	pentru	ges-

tionarea	 unor	 reţele	 vaste	 de	 brutării,	 cafenele,	 baruri	 sau	

restaurante.	Astfel,	gestionarea	preţurilor,	a	promoţiilor	sau	

introducerea	unor	noi	produse	pentru	sute	de	puncte	de	lu-

cru	s-a	dovedit	extrem	de	facilă.	

	

Timpul de lucru şi prezenţa
Drepturile	 de	 acces	 diferenţiate	 la	 POS	 PC	 facilitează	

pontajul	nu	doar	pentru	operatori.	Personalul	de	curăţe-

nie	şi	personalul	temporar	-	cel	care	nu	are,	 în	mod	nor-

mal,	drepturi	de	acces	-	se	poate	înregistra,	de	asemenea,	

şi	prin	intermediul	POS	PC.	

			

Funcţionare intuitivă
Pentru	orientare	rapidă	şi	funcţionare	în	condiţii	de	sigu-

ranţă,	Vectron	POS	PC	 se	 bazează	pe	 șabloane	 specifice	

utilizatorului	 şi	 iconiţe	 auto-explicative	 adaptate	 la	 pro-

cesele	de	 lucru.	Fotografiile	produselor	 facilitează	 luarea	

deciziilor	în	timpul	discuțiilor	cu	clienţii.	

Rapoarte
Colectarea	 extinsă	 a	 datelor	 -	 cine	 a	 vândut,	 ce	 produ-

se,	 când	 şi	 unde,	 la	 un	 preţ	 fix	 sau	gratuit	 -	 stă	 la	 baza	

raportărilor	 cuprinzătoare.	 Pe	 lângă	 categoriile	 clasice	

de	 rapoarte,	 cum	 ar	 fi	 produse,	 departamente,	 tranzac-

ţii	 sau	 raportul	 pe	 operator	 etc,	 rapoartele	 informative	

suplimentare,	cum	ar	fi	„prima	/	ultima	vânzare”	permit	

aprovizionarea	optimizată.	

	

Integrare completă cu periferice
Pe	 lângă	 imprimantele	 de	 bonuri	 de	 casă	 şi	 facturi,	 so-

luţia	 software	 Vectron	 POS	 PC	 suportă	 scanere	 pentru	

coduri	 de	 bare,	 cititoare	 de	 carduri	 magnetice	 sau	 de	

proximitate,	sisteme	de	dozatoare,	automate	de	vânzare,	

sertare	de	bani	etc.		

Conexiune în back-office 
Indiferent	 de	 domeniul	 de	 activitate,	 aplicaţia	 software	

Vectron	 Commander	 oferă	 o	 interfaţă	 deschisă	 pentru	

conectarea	 la	 soluţii	 ERP	 sau	 programe	 de	 gestiune	 a	

stocurilor,	sisteme	CRM,	aplicaţii	de	pontaj	sau	software	

hotelier.

				

Întreţinere la distanţă
Dincolo	 de	 o	 reţea	 restricţionată	 la	 nivel	 local,	 Vectron	

POS	PC	poate	fi	programat	„peste	internet”	prin	interme-

diul	Vectron	Commander.	Astfel,	orice	modificare	de	preţ,	

promoție		sau	interfaţă	poate	fi	realizată	de	la	sediu	pentru	

unul	sau	mai	multe	magazine	chiar	în	timpul	vânzării.	

www.vectron.roDetaliile produsului

Disponibilitatea	anumitor	funcționalități	depind	de	versiunea	software	pe	care	ați	achiziționat-o	și	de	configurarea	aplicației.
	


