
Principalele funcționalități

POS Touch
Tehnologie de vârf pentru profesioniști

Elegantul Vectron POS Touch reprezintă sistemul POS 

perfect: stabil, rapid, extrem de rezistent și de o înal-

tă calitate. În special în perioadele foarte aglomera-

te, sistemul POS Touch oferă performanțe excelente 

datorită electronicii cu o viteză mare de procesare. 

Aplicația software Vectron pre-instalată oferă o gamă 

largă de funcționalități și poate fi adaptată foarte ușor 

cerințelor clientului. Operarea efectivă este simplă și 

intuitivă datorită interfeței touch-screen personaliza-

bilă.

•	 	Carcasă	solidă	și	stabilă

•	 	Ergonomic	și	elegant

•	 	Touchscreen	de	38.1	cm	(15")	

•	 	Procesor	rapid	și	electronică	de	ultimă	generație

•	 	Chei	magnetice	pentru	operatori

•	 	Back-up	automat	al	datelor	pe	stick	USB

•	 	Protecția	perfectă	împotriva	virușilor

•	 Rezistență	maximă	a	sistemului	prin	lipsa	de	ventila-

toare	și	componente	mobile

•	 	Interfață	grafică	personalizabilă	100%

•	 	Operare	rapidă	și	intuitivă

•	 	Web	browser	integrat

•	 	Opțional	este	disponibil	și	un	afișaj	client

. . .  since 1990



Elegant și rezistent
Carcasa	 elegantă	 de	 metal	 este	 extrem	 de	 rezistentă.	

Componentele	de	o	înaltă	calitate	permit	sistemului	POS	

Touch	să	funcționeze	în	medii	de	lucru	dure,	având	o	lun-

gă	perioadă	de	 viață.	 Ecranul	 perfect	 plat	 împiedică	 co-

lectarea	murdăriei	și	permite	o	curățare	ușoară	și	rapidă.

Touch-screen cu consum redus de curent
Ecranul	touchscreen	cu	diagonala	de	38.1	cm	(15”)	și	ilu-

minare	 LED	 de	 fundal	 oferă	 o	 rezoluție	 de	 1024	 x	 768	

pixeli.	 Ecranul	poate	 fi	 ajustat	pe	verticală	 în	 funcție	de	

nevoi.

Electronică de ultimă oră
Datorită	 electronicii	 de	 ultimă	 oră,	 Vectron	 POS	 Touch	

este	extrem	de	rapid	și	oferă	o	memorie	extinsă.

Aplicație software flexibilă
Modul	de	operare	este	 foarte	 intuitiv.	Aplicația	 software	

poate	fi	adaptată	pentru	a	veni	în	întâmpinarea	cerințelor	

utilizatorilor.	Modul	de	afișare	a	butoanelor	pe	 interfața	

grafică	este	100%	configurabil.	Utilizatorii	pot	avea	și	ac-

ces	la	aplicații	internet	prin	browserul	web	integrat.

Instalare rapidă în rețea
Toate	 sistemele	 POS	 de	 la	 Vectron	 utilizează	 aceeași	

aplicație	software	și	pot	fi	conectate	 în	rețea.	Este	 idea-

lă.	Este	ideala	utilizarea	mai	multor	sisteme	POS	fixe	sau	

mobile	pentru	locațiile	mari	și	pentru	terase.

Numeroase posibilități de interfațare
Periferice	precum	 imprimante,	 sertare	de	bani,	 cititoare	

de	coduri	de	bare,	cititoare	pentru	carduri	magnetice,	au-

tomate	 de	 cafea,	 tastaturi	 etc.	 pot	 fi	 conectate	 pe	 cele	

șase	porturi	seriale	sau	cele	opt	porturi	USB.

Securitate sporită a datelor
Lipsa	ventilatoarelor	sau	a	altor	componente	mobile	ofe-

ră	o	durată	de	viață	sporită	echipamentelor	Vectron.	Fiind	

sistem	non-PC	și	non-Windows,	Vectron	POS	Touch	oferă	

o	protecție	perfectă	împotriva	virușilor	sau	a	unor	accese	

neautorizate.	 Toate	datele	 pot	 fi	 salvate	 foarte	 rapid	 pe	

un	 stick	 USB,	 automat	 sau	manual,	 oferind	 o	 securitate	

sporită	a	datelor.

Conectivitate
Opțional,	 puteți	 utiliza	 aplicația	 software	 Vectron	

Commander	 care	 vă	 permite	 controlul	 total	 de	 la	 sediul	

dumneavoastră	a	tuturor	sistemelor	POS	Touch.	Produse	

noi	sau	prețuri	actualizate	pot	fi	transmise	către	o	parte	

sau	 către	 toate	 sistemele	 POS	 Vectron	 de	 la	 magazine.	

Vânzările,	 comenzile,	 stocurile	 sau	 pontajele	 pot	 fi	 ana-

lizate	 separat	 pe	 locații	 sau	 cumulat.	 Vectron	 Comman-

der	poate	facilita	și	o	integrare	cu	terțe	aplicații	utilizate:	

CRM,	ERP,	aplicații	hoteliere	etc.

Asistență tehnică "remote desktop"
În	 proporție	 de	 99%	 problemele	 se	 pot	 analiza	 și	 re-

zolva	 prin	 intervenții	 de	 tip	 "remote	 desktop".	 Este	 cea	

mai	 rapidă	soluție	 și	 astfel	 costurile	pentru	serviciile	de	

asistență	se	reduc	la	minim.

Afșaj client
Ca	 și	 opțiune	 suplimentară	 Vectron	 POS	 Touch	 poate	 fi	

echipat	 cu	 un	 afișaj	 client	 alb-negru	 de	 5.2"	 (13.2	 cm)	

sau	cu	un	afișaj	client	color	de	7"		(17.8	cm).

Disponibil și în varianta light la un preț foarte 

avantajos. 

www.vectron.ro

Nu	ne	asumăm	responsabilitatea	pentru	diferite	interpretări	ale	acestor	materiale	publicitare.

Detaliile produsului


