
Principalele funcționalități

Vectron Commander 7 
Conectare inteligentă

Vectron Commander este software-ul central de comu-

nicaţii pentru toate sistemele Point of Sale Vectron. 

Acesta conectează sediul central al unei societăţi cu 

toate punctele de lucru şi serveşte pentru o gestiune 

simplificată a datelor, pentru transferul şi evaluarea 

acestora cu un minim efort. Pentru prima dată, progra-

marea completă şi configurarea sistemelor POS Vectron 

interconectate pot fi efectuate prin intermediul Vectron 

Commander 7. Cu ajutorul unei interfețe prietenoase, 

modificarea unui buton de pe ecranul de vânzare sau 

a planului de mese este facilă. Noul aspect al interfeţei 

grafice de utilizare şi orientarea îmbunătăţită a utiliza-

torului fac manipularea Vectron Commander mai clară, 

mai intuitivă şi mai uşor de folosit.

• Programare completă şi configurare a sistemelor POS 

Vectron conectate

• Administrare centralizată a datelor

• Imprimare automată a rapoartelor şi exportul acesto-

ra în Excel

• Interfaţă cu utilizatorul clară şi intuitivă

• Scalabilitate

• Prelucrare a comenzilor de la magazine şi a informa-

ţiilor referitoare la timpii de lucru

• Securitate asigurată prin drepturile de acces individuale

• Back-up sigur al datelor din punctul de vânzare şi  

întreținere de la distanţă

• Comunicare prin internet cu echipamentele POS de la 

magazine

. . .  since 1990



Programare şi configurare
Vectron Commander 7 permite programarea completă şi 

configurarea sistemelor POS Vectron interconectate. Nou 

introdusele sisteme de asistenţă, ca de exemplu butoane-

le, aranjamentul sau schema grafică a meselor, facilitează 

programarea sistemelor POS.

 

Generator de rapoarte
Vectron Commander 7 înregistrează datele de vânzări ale 

tuturor sistemelor POS în mod individual, acestea stând 

la baza rapoartelor şi a analizelor cuprinzătoare. Sunt 

disponibile numeroase modele de rapoarte; pot fi gene-

rate şi rapoarte personalizate. Este posibilă legătura cu 

baze de date externe pentru a genera noi modele de ra-

poarte. Analizele corelării dintre vânzări şi reduceri sunt 

doar două exemple între numeroasele opţiuni disponibile. 

Transfer automat al datelor  
Examinarea datelor, codificarea produselor şi schimbările 

de preţ sunt, de cele mai multe ori, efectuate după orele 

de program cu publicul. Modulul de comunicare al Vec-

tron Commander 7 poate apela sau transfera date la mai 

multe sisteme POS simultan. Comenzile de comunicare 

pot fi programate în prealabil, de exemplu, colectarea au-

tomată a datelor de vânzare la un interval de timp definit.

 

Administrare și centralizare comenzi
Pentru o administrare mai eficientă a comenzilor, Vec-

tron Commander 7 transferă liste optimizate de sugestii, 

care, ajunse la sistemele POS din punctele de vânzare 

sunt fie pur şi simplu acceptate, fie ajustate în detaliu, 

dacă este necesar. Această funcţionalitate economiseşte 

timp şi reduce erorile din aprovizionare. Mai mult, Vec-

tron Commander 7 importă comenzile care sunt introdu-

se în mod individual în sistemul POS.

    

Pontaj
Vectron Commander 7 primeşte informaţii despre orele 

de lucru înregistrate la punctele de vânzare. Datele sunt 

cumulate pe server. Astfel vor fi disponibile rapoarte re-

feritoare chiar și la angajații care se pontează de intrare 

și ieșire în locații diferite. Există posibilitatea exportului 

de date referitoare la pontaje către programul de salari-

zare utilizat.

   

Securitate şi control acces
Drepturile de acces pentru diferite secţiuni ale progra-

mului Vectron Commander sunt alocate individual. De 

exemplu, cei care au voie să modifice preţurile produse-

lor, nu au neapărat acces la evaluările cifrei de afaceri. 

Conexiuni flexibile
Cu Vectron Commander 7, înregistrările sistemelor POS 

Vectron pot fi accesate practic de oriunde. Echipamen-

tele touchscreen de la faţa locului sunt accesibile în re-

ţea locală sau „peste internet” atât pentru realizarea 

unor setări cât şi pentru consultarea rapoartelor indivi-

duale sau consolidate.      

Scalabilitate 
Funcţia opţională multi-staţie permite utilizarea în reţea 

a Vectron Commander 7. Licenţierea multi-linie permite 

utilizarea mai multor conexiuni de reţea - pentru comuni-

carea în paralel între numeroase sisteme POS. 

Conexiune în back-office 
Printr-o interfaţă deschisă, Vectron Commander 7 inter-

acţionează cu programele din back-office. Pe lângă cifre-

le de vânzări şi datele despre produs, pot fi importate 

şi exportate setările de tastatură, funcţiile operatorului, 

texte cu informaţii despre produs, comenzi consolidate 

etc. Vă rugam să întrebați distribuitorul dumneavoastră 

despre interfeţe cu soluţiile dumneavoastră software.      

www.vectron.roDetaliile produsului

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


