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Cu mai mult de 140.000 de sisteme instalate în întreaga 

lume, Vectron Systems AG este unul dintre cei mai impor-

tanţi furnizori de sisteme POS inteligente din Europa. Peste 

o treime din cele mai mari 100 de lanţuri de brutarii din 

ţările vorbitoare de limba germană şi-au arătat încrederea 

lor în sistemele POS Vectron.

Dezvoltarea constantă a sistemelor POS robuste şi de înaltă 

performanţă se bazează atât pe experienţa de peste 20 de 

ani a dezvoltatorilor hardware şi software, precum şi pe rela-

ţiile strânse cu clienţii. Experienţa în domeniu, pionieratul 

tehnologic şi reţeaua de distribuţie cu o arie largă vă garan-

tează produse de primă clasă, sfaturi competenţe şi servicii 

locale de încredere. Vectron produce echipamente hardware 

potrivite pentru diverse tipuri de activităţi prin gama sa cu-

prinzătoare de dispozitive fixe, mobile şi sisteme POS hibrid 

de ultimă generaţie. Toate sistemele POS Vectron utilizează 

acelaşi software şi pot fi conectate după necesităţi. Acest 

lucru este ideal pentru utilizarea simultană a dispozitivelor 

fixe și mobile, precum şi pentru extinderea reţelei în viitor. 

Sistemul POS pentru brutării, patiserii si cofetării a fost 

dezvoltat în scopul găsirii unor soluţii eficiente pentru 

comunicarea între punctele de lucru, monitorizarea produc-

ţiei, centralizarea comenzilor și managementul pontajelor. 

Migraţia operatorilor şi a clienţilor între diferite puncte de 

vânzare poate fi evidenţiată, la fel ca și analizele detaliate 

de vânzări sau gestionarea centralizată a principalelor date. 

Software-ul de vânzare oferă numeroase funcţii speciale 

pentru brutării şi poate fi configurat pentru a se potrivi la 

cele mai specifice solicitări. Funcționalităţile POS sunt ușor 

de înţeles, iar nivelul lor ridicat de automatizare optimizează 

în mod eficient sarcinile de rutină, consumatoare de timp. 

Ele ușurează munca personalului de vânzări, elimină sursele 

de eroare şi îmbunătăţesc nivelul calităţii servirii clientului.

Numeroasele interfeţe moderne şi compatibilitatea cu o 

gamă extinsă de periferice, variind de la imprimante la 

scanere şi cântare, asigură că soluţia POS Vectron pentru 

brutării, patiserii si cofetării este pe deplin compatibilă cu 

modurile de lucru individuale şi cu cerinţele specifice.

Sistemele POS sunt chiar şi mai eficiente mulţumită siste-

mului multifuncțional de fidelizare a clienţilor bonVito. Toate 

promoţiile de fidelizare a clienţilor sunt procesate în mod 

automat de către sisteme POS la momentul plății şi pot fi 

evaluate în detaliu.

Vectron Systems AG - partenerul tău dedicat cu soluţii POS 

complete şi convingătoare pentru brutării, patiserii și 

cofetării. 

 

soluţie software pentru brutării, patiserii 
și cofetării
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sisteme pos touchscreen

Vectron POS SteelTouch II

Vectron POS Mini II Vectron POS Vario II Vectron POS Modular

Vectron produce sistemele POS pentru brutării, patiserii și 

cofetării în Germania. Vectron POS Mini II şi Vectron POS 

Vario II sunt primele modele ale noii generaţii de siste-

me POS fixe care oferă o tehnologie de vârf şi un design 

elegant. Materialele de înaltă calitate garantează o durată 

de viaţă lungă. Combinaţia monitor touchsreen - tastatură 

permite o operare deosebit de flexibilă. Vectron POS Color-

Touch se distinge printr-un design deosebit. Ecranul 

touchscreen interactiv este rezistent la stropi și permite 

o operare intuitivă. Elegantul POS Touch oferă un ecran 

touchscreen de 15" și un design deosebit prin care iese în 

evidență.

Configurarea individuală a software-ului facilitează ajusta-

rea optimă a echipamentului la cerinţele specifice clien-

tului. Diferitele modele pot fi interconectate cu uşurinţă. 

Numeroasele interfeţe permit conectarea diferitelor 

periferice.

 

Vectron POS Touch
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Vectron POS MobilePro

Sistemele POS hibrid Vectron POS MobileXL şi Vectron 

POS MobilePad sunt potrivite atât pentru utilizare mobilă 

cât şi fixă. Atunci când sunt combinate cu o staţie de bază 

acestea funcţionează ca şi sisteme POS fixe care pot fi 

conectate la toate dispozitivele periferice, incluzând im-

primante, sistemul de afişaj pentru client Vectron C70 sau 

sertare de bani. Dispozitivele pot fi decuplate de la staţia 

de bază printr-o singură mișcare rapidă şi pot fi utilizate 

ulterior ca şi sisteme POS complet mobile.  Acestea sunt 

ideale pentru utilizarea alternativă mobilă şi fixă sau în ca-

zul în care spaţiul pentru o soluţie fixă este limitat. Ecranul 

color şi tactil al POS MobileXL are 14,4 cm (5,7 "), în timp 

ce ecranul Vectron POS MobilePad este chiar mai mare, de 

21,3 cm (8,4 "). Carcasa robustă din magneziu este rezis-

tentă la apă şi la praf.

 

echipamente fixe şi mobile

sisteme pos mobile 

Pe lângă aspectul extrem de sofisticat, Vectron POS Mobi-

lePro cu tastatura tactilă şi ecran touchscreen este ușor, 

rezistent la impact, compact şi uşor de utilizat. În plus, faţă 

de terminalele simple de preluare a comenzilor, acesta este 

un sistem POS mobil complet care funcţionează fără staţii 

server suplimentare. POS Mobile Pro poate fi integrat în 

reţelele WLAN existente în scopul de a transmite comenzi 

la bucătărie sau la bar într-o secundă. În plus, impriman-

tele mobile sau scanerele pot fi conectate prin Bluetooth. 

Carcasa din magneziu face ca acest dispozitiv să fie extrem 

de rezistente la impact. El este rezistent la apă sau la praf, 

prin urmare, chiar şi băuturile vărsate nu prezintă nicio 

problemă. Ecranul color lu-

minos, antireflex garantează 

lizibilitatea maximă, chiar şi 

în lumina directă a soarelui.

 

Vectron POS MobilePad
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software pos pentru panificatie instalat pe pC

Software-ul POS PC asigură că software-ul pentru POS-

uri de la Vectron poate fi utilizat de PC-uri cu sistem de 

operare Windows. În timp ce sistemele proprii POS sunt 

caracterizate de stabilitate ridicată la costuri reduse, 

aceste sisteme pentru PC sunt, de asemenea, concepute 

pentru a utiliza opțiunile Windows la punctul de vânzare. 

Pot fi instalate și utilizate programe Office cum ar fi MS 

Excel sau Word, sisteme de management al stocurilor, 

e-mail-ul și alte aplicații Internet, playere media sau 

programe speciale din back-office. Sistemele POS PC 

și sistemele proprii POS Vectron pot fi interconectate, 

în ciuda faptului că acestea funcționează prin interme-

diul unor echipamente hardware diferite. Acestea oferă 

aceleași funcții, rutine de program și un format unificat 

și interschimbabil de date pentru produse, vânzări și 

servicii suplimentare. 

sistemul pos "pC based"

Cu POS SteelTouch PC, Vectron oferă o soluţie "PC based" 

pentru brutării, patiserii şi cofetării extrem de robustă, 

cu software complet preinstalat. Similar ca şi aspect cu 

Vectron POS SteelTouch II, modelul acesta este echipat cu 

o carcasă 100% metalică şi cu un cadru din oţel inoxidabil 

satinat, rezistent la firimituri, praf şi apă. Ecranul tou-

chsreen de 38,1 cm (15 ") este robust şi uşor de utilizat. 

Vectron POS SteelTouch PC este livrat în mod standard 

împreună cu flexibilul software pentru brutării, patiserii şi 

cofetării Vectron POS PC şi cu Windows XP Professional 

şi poate fi cu uşurinţă instalat în reţea cu toate celelalte 

sisteme POS Vectron. În timp ce, la fel ca toate modele-

le proprietate Vectron, POS SteelTouch II se mândreşte 

cu stabilitatea extrem de ridicată a sistemului său, POS 

SteelTouch-PC-ul excelează datorită diverselor opţiuni de 

aplicaţii ale sistemului POS "PC based".

 

Vectron POS SteelTouch PC
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Detalii suplimentare

Backup pe USB

Sistemele POS Vectron sunt proiectate pentru a garanta 

securitatea, stabilitatea și robusteţea. Designul lor ia de ase-

menea în considerare posibilele daune provocate de exem-

plu, de fulgere sau de defecţiuni tehnice rare. Sistemele POS 

Vectron vă permit astfel să implementaţi un sistem de efec-

tuare a backup-ului de date în mod direct şi permanent prin 

intermediul stick-urilor de memorie USB standard. În caz de 

urgentă, stick-ul USB poate fi introdus într-un alt sistem POS 

de rezervă care se transformă într-o copie exactă a dispozi-

tivului defect printr-o simplă comandă. Astfel este posibil să 

se continue lucrul cu minimum de efort.

Procesarea uşoară a comenzilor

Metodele de transfer rapid şi introducerea simplă a 

datelor constituie premisele decisive pentru procesa-

rea ușoară a comenzilor prin sistemul POS. Softwa-

re-ul de comunicare Vectron Commander oferă me-

tode de transfer al datelor prin internet. Software-ul 

transferă automat datele unei comenzi de la sistemele 

POS la server la intervale orare predefinite - de câteva 

ori pe zi dacă este necesar - şi le pune la dispoziţia 

programelor din back-office precum soluția ERP pen-

tru panificaţie. Este posibil să se lucreze în continu-

are cu sistemele POS în mod normal în timp ce acest 
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proces are loc. În plus faţă de comenzile individuale, 

atunci când date despre produs, date despre client 

sau date de livrare sunt introduse direct în sistemul 

POS, sistemele POS Vectron şi Vectron Commander 

oferă un serviciu eficient şi automat de procesare a 

comenzilor. Aici, comenzile sunt propuse pe baza unor 

cantităţi de pâine, prăjituri sau alte produse calculate 

statistic şi estimate în mod optim. Comenzile propu-

se sunt generate de software-ul pentru panificaţie şi 

transferate la sistemele POS din punctul de lucru prin 

intermediul software-ului Vectron Commander. Astfel, 

personalul punctului de lucru trebuie doar să coreleze 

cantitățile de produse propuse cu situația de fapt. Pe 

lângă timpul câştigat, evitarea comenzilor incorecte 

asigură economii considerabile prin prevenirea atât 

a excedentului de stoc cât şi a stocurilor insuficiente 

care afectează profitul.

  

  

Design şi funcţionalitate

Sistemele POS Vectron îmbină un design atractiv cu 

o excelentă ergonomie şi o protecţie optimă pentru 

componentele electronice. Acestea au un aspect 

plăcut şi, în acelaşi timp, sunt rezistente la praf, făină 

şi lichidele vărsate. Toate sistemele POS sunt făcute 

din materiale care necesită o întreţinere minimă şi 

sunt uşor de curăţat. Uşurinţa în utilizare este o altă 

caracteristică definitorie a sistemelor POS Vectron. 

Chiar şi operatori neexperimentaţi învaţă cum să 

utilizeze sistemele într-o perioadă scurtă de timp. 

Luminozitatea ecranului utilizatorului poate fi ajus-

tată şi adaptată mediului în care se găsește echipa-

mentul. Sistemele de afișaj pentru clienţi, integrate 

sau externe sunt alte exemple de funcționalităţi bine 

gândite ale acestor echipamente POS.

  

  

Cumpărături în magazin

Bunurile precum produsele lactate, cafeaua sau ziarele 

sunt de asemenea vândute în mod frecvent în punctele 

de lucru ale brutăriilor.  Software-ul Vectron pentru 

brutării, patiserii si cofetării este conceput pentru 

a face faţă acestor produse suplimentare. Aplicația 

oferă suport pentru scanarea unei game variate de co-

duri de bare. Această funcţionalitate poate fi folosită 

pentru etichete tipărite la cântărire, pentru pungile 

de prăjituri sau pentru produse de cofetărie ambalate 

individual cu preţul în funcţie de greutate.

  

  

Inventariere rapidă

Sistemele POS Vectron simplifică inventarierea. Sto-

curile per produs pot fi introduse şi transferate către 

sistemul de gestiune pentru panificaţie. Aceleaşi date 

pot fi chiar transferate direct de la raft sau din depo-

zit, în cazul în care sunt folosite sisteme POS Vectron 

mobile sau hibrid.
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soluţii software flexibile

Preţuri individuale pe produs

Pot fi selectate până la zece niveluri de preţ pentru fiecare 

produs. Este posibilă suprataxarea în zilele de duminică sau 

acordarea unor reduceri pentru produse mai vechi de o zi, 

precum şi opţiunea de a avea preţuri fixe pentru clienţii per-

manenţi sau pentru personal. Dacă este posibil să se vândă 

un anumit produs la un preţ modificat şi ce fel de modificare 

a preţului este posibilă, sunt informaţii stocate în mod indivi-

dual pentru fiecare produs. Combinaţiile sunt, de asemenea, 

posibile: o blocare a reducerilor în ceea ce priveşte o gamă 

de produse poate fi combinată cu reduceri pentru pâinea de 

cu o zi înainte, de exemplu. Promoţiile pot fi, de asemenea, 

incompatibile între ele. Acest lucru previne reduceri de preţ 

aplicate de mai multe ori pentru acelaşi articol. O flexibilitate 

suplimentară poate fi obţinută prin setarea drepturilor de 

utilizare pentru fiecare reducere în parte. Introducerea sepa-

rată a vânzărilor promoţionale oferă o monitorizare precisă, 

instantă în ceea ce priveşte succesul unei oferte speciale.

  

  

Ajustări de preţ controlate în timp  

(happy hour)

Modificările de preţ zilnice, sau chiar în fiecare oră susţin 

promoţiile dumneavoastră, cum ar fi micul dejun târziu de 

duminică. Sistemul POS este programat automat pentru 

a schimba preţurile la un anumit moment - fie sub formă 

de reducere procentuală, fie sub formă de preţ redus fix. 

Aceste opţiuni pot fi folosite şi în paralel. În timp ce la un 

anumit interval de timp se pot aplica ajustări procentuale, 

la un alt interval se pot folosi preţuri fixe. Pot fi utilizate 

până la trei intervale superpozabile de timp. Sistemul 

trece înapoi la preţul normal după ce perioada de timp 

a expirat. Vectron Commander este responsabil pentru 

monitorizarea succesului promoțiilor. Acesta selectează 

datele separat pentru perioadele cu preţurile de bază şi 

pentru cele cu promoţii şi monitorizează evoluţia vân-

zărilor prin intermediul rapoartelor sale generând fie un 

raport detaliat pentru fiecare produs, fie un rezumat.

Schimbarea uşoară a echipamentului POS

Este adesea necesar să se doteze un punct de lucru cu mai 

multe echipamente POS,  nu doar pentru a servi mai mulți 

clienți simultan, ci și pentru a facilita accesul la POS pentru 

mai multe raioane, cum ar fi vânzările de pâine, de produse 

de cofetărie sau de gustări. Fiind o rețea de echipamente, 

sistemele POS Vectron facilitează transferul între punctele 

de vânzare, în cazul în care clientul și vânzătorul trec de la 

un raion la altul. Vânzătorul poate astfel continua procesul 

de servire a clientului cu ajutorul unui alt echipament, fără 

a fi nevoie să se deconecteze de la cel anterior. 

Schimbarea uşoară a operatorului

Aplicaţia software pentru brutării, patiserii și cofetării 

permite mai multe operaţiuni de vânzare deschise con-
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comitent de mai mulți operatori în scopul de a se asigura 

că nici un sistem POS nu este blocat în timpul fazelor de 

selecţie sau de consiliere client. Este de asemenea posibilă 

comutarea între bonurile deschise prin simpla apăsare a 

unui buton sau prin atingerea unei taste. În cazul în care 

mai mult de doi operatori utilizează în comun acelaşi echi-

pament, o listă a operatorilor oferă o privire de ansamblu. 

Acest lucru permite fiecărui operator să vizualizeze și să 

selecteze direct propria operaţiune de vânzare.

  

  

Operare intuitivă a dispozitivului cu tou-

chscreen

Câteva minute sunt suficiente pentru a familiariza un 

angajat nou, cu funcţiile de bază ale POS-ului. Meniul 

de navigare al aplicaţiei software pentru patiserii de la 

Vectron asigură că personalul neinstruit se va obişnui 

rapid cu sistemul. Ferestrele intuitive de selecţie de pe 

touchscreen, butoanele şi meniurile structurate ghi-

dează utilizatorul în utilizarea funcţiilor de operare. 

În acelaşi timp, utilizarea incorectă este evitată. Toate 

ferestrele de selecţie sunt configurabile în mod liber 

şi pot fi astfel ajustate la etapele de operare într-o 

manieră optimă. Puteţi configura o tastă rapidă pentru 

rulouri normale şi o alta pentru rulouri speciale, de 

exemplu. În timp ce primul buton înregistrează direct 

rulourile standard, al doilea buton deschide o fereastră 

de selecţie în care operatorul poate selecta rulouri cu 

lapte, stafide sau multi cereale după cum este necesar. 

Această facilitate economiseşte timp şi face selecţia 

produsului mai uşoară. Asocierea de imagini sau iconiţe 

pentru produse sunt opţiuni suplimentare, care simplifi-

că navigarea pentru utilizator.

Asistență de calitate

Sistemul software POS pentru brutării, patiserii și co-

fetării este capabil să stocheze informaţii suplimentare 

despre fiecare produs. Informaţiile privind ingredien-

tele sau informaţiile speciale pentru cei care suferă de 

alergii sunt astfel disponibile în timpul procesului de 

vânzare, fapt care stă la baza unei serviri competente. 

Informaţiile pot fi imprimate sub formă de bon nefiscal 

pentru client, la cerere. 

  

  

Interfeţe diverse

Pe lângă interfața pentru sertarul de bani, interfaţa de 

reţea şi interfeţele USB, sistemele POS Vectron oferă o 

gamă largă de alte interfeţe pentru periferice (de exemplu 

serial, PS / 2 şi porturi paralele). Sistemele mobile POS 

sunt dotate cu Bluetooth şi WLAN. Scanerele, maşinile de 

cafea, dozatoarele pentru băuturi, cântarele sau terminale-

le de plată pentru carduri constituie doar o mică parte din 

gama de potenţiale periferice. Accesul eficient şi simultan 

la periferice  a mai multor sisteme POS este deosebit de 

important. O imprimantă poate fi astfel accesată direct 

de către toate sistemele POS din reţea. În cazul în care o 

imprimantă ramâne fără hârtie, bonurile pot fi transmise 

în mod automat la o imprimantă de rezervă programată în 

prealabil şi conectată la reţeaua existentă de sisteme POS.
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flux de lucru eficient 

Livrări la domiciliu

Soluția software POS pentru brutării, patiserii și cofetării 

oferă evidenţa livrărilor la domiciliu prin gestionarea bazei 

de date de clienţi şi a istoricului comenzilor acestora. De 

asemenea pot fi setate promoţii speciale pentru livrări.

Întreţinere de la distanţă pentru sistemele 

POS

Timpul minim de nefuncţionare în caz de defecţiune este o 

condiţie prealabilă a unui flux de lucru optim pentru patise-

ria sau cofetăria dumneavoastră. Funcţia POS Anywhere 

accelerează analiza defecţiunilor, minimizează cheltuielile 

de resurse şi previne deplasările inutile, scumpe pentru 

service la faţa locului. POS Anywhere facilitează analiza şi 

întreţinerea de la distanţă a sistemelor POS Vectron direct 

prin intermediul conexiunii internet. Posibilele erori de 

operare pot fi astfel recunoscute direct ca surse potenţiale 

ale defecţiunii. O gamă largă de funcţii de intervenţie asi-

gură că problemele existente pot fi rezolvate de la distanță. 

Sistemul asigură că modificările de configurare, actualizări-

le şi backup-urile care previn pierderea de date importante, 

sunt toate posibile de la distanţă.
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Aplicaţie software pentru stocuri

Sistemele POS Vectron permit tuturor bunurilor intrate să 

fie înregistrate rapid la sosire. Cantităţile livrate incorect 

sunt constatate imediat, pentru că software-ul de panifi-

caţie este capabil să transfere avizele de expediţie direct 

în sistemul POS de la sediul companiei. Sistemul POS 

efectuează imediat o comparaţie între scriptic şi faptic 

şi transferă valorile reale către programul software de 

panificaţie. Astfel, în cazul în care o tavă de tort lipseşte, 

locaţia sa poate fi identificată rapid. În combinaţie cu 

înregistrarea imediată a tuturor vânzărilor şi a retururi-

lor în sistemul POS, această funcţionalitate facilitează o 

imagine de ansamblu, de încredere şi actuală a stocurilor 

existente. 

  

  

Funcţii logistice practice

Aplicaţia software POS Vectron pentru brutării, patise-

rii și cofetării administrează mai multe niveluri de date 

pentru fiecare produs. În acest fel, pe lângă valoarea 

vânzărilor, este posibilă gestionarea retururilor, a con-

sumului personalului sau a cifrelor de inventar. Unităţile 

de măsură prestabilite pentru fiecare produs asigură, 

de exemplu, că tortul poate fi comandat doar ca o tavă 

completă. În acelaşi timp, produsele pot fi divizate. De 

exemplu, prăjitura cu cremă care are codul 1001 poate 

fi divizată în 1001-1, 1001-2, etc, unde numărul de la 

final determină etapele diferite prin care prăjiturile sunt 

livrate. S-a renunţat la livrarea produselor congelate în 

etape pentru a evita erorile de intrare de la bun început. 

Cantităţile minime de comandat garantează aproviziona-

rea minimă cu anumite produse, iar cantităţile maxime au 

rolul de a preveni comenzile incorecte costisitoare.

  

  

 Administrarea eficientă a datelor

 Sistemele POS Vectron oferă o gamă largă de opţiuni 

de administrare eficientă a principalelor date. Opera-

torul, produsul şi datele privind preţurile trebuie să fie 

introduse în sistem o singură dată, fie printr-un sistem 

POS, fie de pe un PC. Acestea pot fi ulterior transferate 

la un număr nelimitat de sisteme POS prin intermediul 

software-ului Vectron Commander sau pot fi configura-

te individual pentru diferite puncte de lucru. În acelaşi 

timp, întreaga bază de date poate fi întreţinută cu 

ajutorul soluției ERP pentru panificaţie. Aici, software-

ul Vectron Commander funcţionează doar ca şi legă-

tură între sistemele POS şi soluţia software ERP de 

panificaţie. Legătura între sistemele POS şi back-office 

poate fi stabilită printr-o reţea locală sau prin Internet. 

Arhitectura deschisă a interfeţei software-ului Vectron 

Commander face posibilă conectarea sistemelor POS 

cu diferite soluţii individuale, precum şi cu alte sisteme 

ERP de panificaţie
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funcţii de control optimizate

Sisteme POS securizate

Sistemele POS Vectron oferă funcţii care garantează că 

procesele de încasare nu pot fi falsificate şi reduc situ-

aţiile de eroare şi invalidare. Dacă funcţia subtotalului 

obligatoriu este activă, operatorul nu poate imprima bonul 

de casă fără tipărirea prealabilă a subtotalului. Acest lucru 

asigură faptul că orice client este informat cu privire la 

suma care urmează să fie plătită şi, ulterior, întrebat dacă 

ar dori să mai cumpere ceva înainte de tipărirea bonului 

final. În plus, este de asemenea posibil să se dezactiveze 

funcţia de anulare şi opţiunea de a corecta bonul odată ce 

subtotalul a fost afişat. Funcţia de închidere obligatorie 

a sertarului de bani asigură că acesta nu poate fi lăsat 

deschis din greşeală. După o perioadă programată de timp, 

un semnal de alarmă aminteşte personalului să  închidă 

sertarul de numerar. Funcţia de acordare a restului setată 

ca şi obligatorie împiedică operatorul să deschidă sertarul 

de numerar, fără introducerea sumei primite în bancnote 

sau monede. Acest lucru este de asemenea posibil prin 

intermediul tastelor rapide pentru rest.

  

  

Încasarea

Sistemele POS Vectron ajută la evitarea discrepanţelor 

pentru soldul în numerar. Încasările din POS trebuie să 

fie numărate şi introduse odată cu schimburile de tură 

sau la sfârşitul zilei de lucru, dacă funcţia respectivă este 

activată. Numai atunci pot fi emise rapoartele referitoare 

la închiderea de zi. Posibilele discrepanţe pot fi imprimate 

împreună cu rapoartele aprobate la faţa locului sau prin 

intermediul software-ului din back-office de la sediul cen-

tral. Raportul monetar poate fi eliberat per operator sau 

per POS şi conţine bancnotele şi monedele din sertarul de 

bani. În acelaşi timp, raportul monetar poate fi centralizat 

şi eliberat pentru mai multe sisteme POS simultan. Soldul 

poate fi în mod automat reportat pentru următoarea zi, 

după cum este necesar.

  

  

Închideri de zi

Generarea totalului Z, la sfârşitul zilei, este o etapă în 

funcţionarea fiecărui punct de lucru. Raportul Z curent 

este transferat într-o zonă specială din memoria siste-

mului POS. După aceasta, sistemul poate fi resetat la o 

poziţie zero şi operaţiunile pot fi reluate ca şi cum emite-

rea raportului s-ar fi desfăşurat normal. Astfel, datele co-

merciale ale zilei anterioare nu sunt amestecate cu cifrele 

curente de vânzări. Acest tip de stocare a raportului Z 

este ulterior recunoscută automat de Vectron Commander 

în timpul următoarei operaţiunii de citire şi centralizare a 

rapoartelor. 

   

  

Controlul depunerilor şi retragerilor de numerar 

Membrii personalului retrag frecvent sume în numerar din 

sistemul POS în timpul unei zile lucrătoare obişnuite, în 
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scopul de a face achiziții de la măcelărie, de a plăti în nu-

merar la livrare sau pentru a achita diverse tarife pentru 

terţi. Aplicaţia software pentru brutării, patiserii și cofetă-

rii de la Vectron atribuie aceste sume direct furnizorului 

în cauză. Depunerile şi retragerile de numerar sunt astfel 

înregistrate la punctul de lucru într-un mod precis în ceea 

ce priveşte conturile şi sumele. Astfel se evită întrebările 

consumatoare de timp de la departamentul de contabilita-

te cu privire la evenimente care sunt adesea greu de reţi-

nut. Toate sistemele uşurează de asemenea înregistrarea 

intrărilor zilnice de marunţiş, deoarece ieşirile în numerar 

sunt înregistrate cu precizie de sisteme POS ținându-se 

cont de monede şi de bancnote.

  

  

Înregistrarea eficientă a schimburilor

Cu cât este mai mare numărul de angajați şi numărul de 

brutării, patiserii sau cofetării, cu atât managementul 

schimburilor de personal poate deveni mai complex. Siste-

mele POS Vectron oferă sprijin real şi în acest caz.  Mem-

brii personalului se pot autentifica şi deconecta direct de la 

POS. Este de asemenea posibil să vă pontaţi în mai multe 

magazine în aceeaşi zi. Se pot înregistra şi angajații care 

nu folosesc sisteme POS şi care nu au drepturi de acces la 

funcţii POS, prin atingerea unei taste. Sistemele POS sunt 

capabile să administreze un număr nelimitat de angajați, şi 

să permită înregistrarea cu ușurinţă a informaţiilor de co-

nectare şi de deconectare, cum ar fi pauze, vizita la medic 

sau îndeplinirea unor sarcini. Vectron Commander centra-

lizează datele la sediul central pentru departamentele de 

contabilitate şi salarizare. 

  

  

Drepturile individuale şi autorizarea utili-

zatorului

Drepturile şi autorizările aferente fiecărui operator pot 

fi trimise direct la fiecare sistem POS, unde acestea sunt 

salvate. Informaţii despre utilizator şi despre drepturile 

sale pot fi, de asemenea, stocate pe o cheie magnetică a 

operatorului, după cum este necesar. Astfel, este posibil să 

nu fie nevoie de conturi pentru utilizatori în toate sisteme-

le POS, fapt adesea avantajos în cazul unui flux mare de 

personal la punctele de lucru.

  

  

Servire monitorizată

Multe brutării conţin cafenele sau mici bistrouri, ca şi 

sursă suplimentară de vânzări. Monitorizarea în aceste 

zone de distribuţie este de cea mai mare importan-

ţă. Sistemele POS Vectron colaborează cu o serie de 

prestigioși producători de dozatoare pentru băuturi 

şi de mașini de cafea pentru a se asigura că produsul 

dorit nu poate fi eliberat înainte de înregistrarea în 

sistem. Acest lucru garantează faptul că toate băuturi-

le vândute sunt înregistrate în mod constant şi nu mai 

sunt ceşti de cafea "din partea casei"
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uşurinţa în comunicare

Browser web integrat

În software-ul sistemelor POS de ultimă generaţie (POS 

SteelTouch II, POS Vario II şi toate dispozitivele viitoare) 

este integrat un browser web. Browser-ul web este util 

pentru introducerea comenzilor sau a retururilor. Dacă sis-

temul ERP pentru panificație permite introducerea de date 

on-line, puteţi apela pagina respectivă direct din sistemul 

POS. Introducerea datelor în sistemul POS, recuperarea 

datelor la centru şi exportul necesar pentru programul 

din back-office pot fi evitate. Dacă are aceste drepturi, 

un utilizator poate accesa direct din sistemul POS pagini 

de Internet utile, cum ar fi prognoza meteo sau aplicaţii 

Internet practice precum programele de e-mail. O tastatură 

este disponibilă pe ecranul touchsreen pentru introducerea 

datelor. Poate fi acordat acces liber la toate paginile sau 

accesul poate fi limitat la cel mult cinci pagini definite de 

Internet în scopul de a evita utilizarea necorespunzătoare.

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

Sistemul de comunicare către magazine

Software-ul  de comunicare Vectron Commander permi-

te mesajelor să fie trimise către sistemele POS Vectron 

din întreaga reţea de magazine. Aceste mesaje pot 

fi trimise opţional către sisteme POS de la magazine 

sau catre utilizatori individuali. Aceste mesaje sunt fie 

afişate imediat după primire de către sistemul POS, fie 

sunt salvate pentru o vizualizare ulterioară, în funcţie 

de setările sistemului. Mesajele pot fi tipărite dacă este 

necesar. Această funcţie practică salvează mult timp. 

În loc să se transmită telefonic către fiecare punct de 

lucru, mesajele de genul "Nu uita: şedinţă de echipă 

astăzi la ora 14:00", pot fi introduse o data pe server 

şi trimise printr-un simplu click. O funcţie de progra-

mare în timp face posibilă stabilirea momentului în care 

Vectron Commander trimite mesaje către destinatarii 

selectaţi. Mesajele pot fi şterse automat după o anumi-

tă perioadă de timp (de exemplu, 24 de ore), după cum 

este necesar.
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alergaţi mai putin, câştigaţi mai mult

Un bistro la bulevard sau o cafenea cu terasă în aer liber 

constituie o sursă suplimentară de venit pentru multe 

brutării, patiserii și cofetării. Cu toate acestea, acest lucru 

creşte atât volumul de muncă al personalului cât şi nivelul 

de efort. Sistemele mobile PDA Vectron precum POS Mo-

bilePro, Vectron POS MobileTouch dar şi modelele hibrid 

Vectron POS MobileXL şi Vectron POS MobilePad, care pot 

fi folosite atât ca şi sisteme POS mobile cât şi fixe, permit 

optimizarea procesului de vânzare în aceste locaţii.

  

Transferul rapid de date prin reţeaua WLAN scuteşte per-

sonalul de un drum la bar sau la bucătărie pentru a plasa 

comenzi. O imprimantă wireless mobilă asigură faptul că 

un drum pentru tipărirea notei de plată devine un lucru de 

domeniul trecutului. 

  

Modelele mobile şi hibrid se bazează pe aceeaşi tehnologie 

de înaltă performanţă ca şi software-ul sistemelor POS fixe 

de la Vectron şi nu necesită o conexiune wireless continuă 

pentru funcţionare optimă. Ambele sisteme POS funcţio-

nează la capacitate maximă şi fără o conexiune wireless 

permanentă. Acest lucru le face ideale pentru utilizarea în 

timpul festivalurilor de stradă sau a târgurilor săptămâna-

le. Datele înregistrate sunt transferate instant la POS-urile 

din reţea şi la sistemele periferice de îndată ce operatorul 

revine cu sistemul POS mobil în zona de acoperire wireless. 

Sistemul de apelare a chelnerului Vectron ServiceCall este 

un accesoriu perfect pentru toate sistemele POS Vec-

tron. Acesta este compatibil cu toate echipamentele POS 

Vectron şi este extrem de uşor de utilizat şi de instalat. 

Oaspeţii pot folosi ServiceCall pentru a solicita servirea 

în mod discret în orice moment, la simpla apăsare a unui 

buton. Emiţătoarele radio fără fir sunt pur şi simplu plasate 

pe toate mesele şi transferă cererea de servicii a clienţilor 

direct la aplicaţia software de pe POS. Sistemul Vectron 

ServiceCall poate fi folosit şi la bucătărie pentru a informa 

chelnerul despre comenzile care aşteapta să fie livrate. O 

soluţie independentă este de asemenea disponibilă, dacă 

se doreşte. În loc de sistemul POS, un panou bine poziţio-

nat afişează clar care sunt mesele care au apelat cererea 

pentru comandă. Oaspeţii dezamăgiti şi profiturile pierdute 

ca urmare a comenzilor trecute cu vederea vor deveni 

astfel de domeniul trecutului.
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Dispozitive auxiliare utile

Funcţia cameră foto în reţea 

Este esenţial să se aibă totul în vedere în orice mo-

ment pentru a garanta un serviciu perfect. Totuşi, 

acest lucru nu este întotdeauna uşor, în special atunci 

când locaţia dumneavoastră are mai multe încăperi 

sau o zonă suplimentară în aer liber. Acesta este cazul 

în care noua funcţie de cameră foto în reţea a siste-

mului POS Vectron vine în ajutor, facilitând o imagine 

cuprinzătoare a activităţii. Imagini de la una sau de 

la mai multe camere, care sunt integrate în cadrul 

reţelei POS prin LAN, sunt preluate prin intermediul 

acestei funcţionalități, la intervale configurabile şi 

transferate la toate sistemele POS din reţea, după 

cum este necesar. Actualizarea imaginilor şi alegerea 

camerei poate fi efectuată fie automat, fie manual. 

În funcţie de setările programului, imaginea afişată 

poate fi postată permanent pe touchscreen, rezultând 

vizibilitate constantă sau poate fi afișată doar într-o 

fereastră corespunzătoare, după cum este nevoie. Ima-

gini de la camerele individuale pot fi afişate simultan 

sau succesiv. Printre altele, funcţia de cameră foto 

este deosebit de eficientă pentru vizualizarea zonelor 

situate în afara câmpului de vizibilitate al ospătarului. 

Acest lucru este deosebit de util atunci când zonele în 

cauză sunt departe. În loc de a trimite frecvent perso-

nalului pentru a verifica zona în cauză, o privire rapidă 

la ecranul POS-ului este suficientă pentru a observa 

cu uşurintă oaspeţii nou-sosiţi şi pentru a-i servi cu 

promptitudine. Această inovaţie economiseşte timp şi 

efort şi reduce perioadele de aşteptare pentru vizita-

tori, în special atunci când este combinată cu sisteme-

le POS Vectron mobile sau hibride.

  

  

Afişaj publicitar eficient

Ecranul pentru afişaj publicitar Vectron C70 exploatea-

ză inteligent interesul clientului pentru sumele introdu-

se în aplicaţia software. Acesta este împarţit în trei sec-

ţiuni, afişând simultan datele introduse în POS, bonul şi 

mesaje publicitare. În acest fel, atenţia clientului este 

în mod deliberat atrasă către ofertele promoţionale ac-

tuale sau către alte produse promovate. Promoţiile care 

conţin fotografii şi text pot fi pregătite cu uşurinţă pe 

un PC înainte de a fi transferate pe cardul de memorie 

al ecranului şi rulate. Nici măcar nu e necesară înlătu-

rarea cardului din sistemul de afişaj pentru a modifica 

informaţiile, pentru că acestea pot fi accesate şi prin 

intermediul interfeţei USB. Vectron C70 dispune de un 

ecran de 17,8 cm (7 "). Legătura funcţionalităţilor de 

afişare cu butoanele de pe interfaţă de operare a siste-

melor POS Vectron permite utilizatorilor să acţioneze 

asupra afişajului.
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oferte de finanţare atractive 

Politicile restrictive de creditare ale băncilor fac în prezent 

foarte dificile sau chiar imposibile împrumuturile pentru 

întreprinzătorii care doresc să investească în noi siste-

me Point Of Sale. Acest lucru este regretabil pentru că 

sistemele POS moderne au multe efecte pozitive pentru 

brutării, patiserii sau cofetării şi aduc mai multe beneficii 

decât costuri, începând chiar din prima lună. Controlul de-

vine mai uşor şi mai eficient, raportările sunt mai corecte 

şi din operare rezultă mai puţine date eronate. Pe de altă 

parte, utilizarea sistemelor POS mobile creşte nivelul cifrei 

de afaceri generate de fiecare client. Vectron a creat un 

model de finanţare propriu, în scopul de a oferi clienţilor 

potenţiali acces la aceste investiţii care duc la maximiza-

rea profitului. Cele mai eficiente sisteme pentru reducerea 

costurilor sunt disponibile imediat în schimbul unor rate lu-

nare mici şi fără angajarea capitalului. Sistemul propriu de 

finanţare este disponibil pentru toate produsele Vectron. 

  

* Volumul de leasing minim 3.000, - Euro.

 

Ecranul Vectron C70 afişează reclamele chiar lângă produsele achizitionate.
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fă din sistemul pos

un instrument de marketing online

bonVito este un instrument simplu de marketing on-line, 

cu un număr mare de funcţii flexibile pentru fidelizarea 

clienţilor, plata online sau rezervarea meselor. Campaniile 

individuale pot fi lansate on-line destul de uşor şi trimise 

către sistemele POS Vectron. Sistemul POS efectuează în 

mod automat campania, evitându-se astfel munca supli-

mentară pentru personal. De îndată ce o promoţie începe 

să se desfăşoare, bonVito oferă opţiunea de urmărire a 

succesului său în timp real. Şi campaniile care au fost deja 

finalizate pot fi vizualizate în orice moment. bonVito func-

ţionează în mai multe puncte de lucru şi oferă numeroase 

module care pot fi utilizate individual sau combinat:

	 •	Timbre	digitale

	 •	Cupoane	tipărite,	pe	email	sau	SMS

	 •	Reduceri	directe

	 •	Cumulare	puncte	de	fidelizare

	 •	E-Payment:	Credit,	tichete	cadou	

	 •	Rezervare	online	a	meselor

  

Utilizarea bonVito este extrem de sigură. De exemplu, 

codurile de bare unice pentru cupoane şi timbre previn 

utilizarea frauduloasă de către clienţi sau de către 

personal. Utilizarea personalizată a bonVito pentru 

cardurile asociate conturilor pentru clienţi este de-

osebit de eficace. Înregistrarea în campanie permite 

colectarea de informaţii utile cu privire la clienţi și la 

comportamentul lor de cumpărare. Campaniile pot fi, 

prin urmare, mai bine orientate spre clienţi, iar fideli-

tatea crescută a acestora va genera o cifră de afaceri 

mai mare. Campania se derulează prin simpla citire a 

cardului clientului aflat în faţa sistemului POS. Pentru 

a spori efectul promoţional, cardul de client poate avea 

un design personalizat. 

  

Toate datele relevante sunt salvate în sistemul POS şi 

sunt disponibile în scopuri de raportare. Ca rezultat, fi-

ecare campanie individuală poate fi evaluată în detaliu. 

Este posibil să se determine câţi participanţi au fost 

atraşi şi prin ce campanie, cifra de afaceri generată, 

câte puncte sau cupoane au fost alocate şi câte au fost 

răscumpărate. Comportamentul de cumpărare al fiecă-

rui deţinător de card poate fi, de asemenea, analizat în 

detaliu. bonVito oferă utilizatorilor posibilitatea de a 

evalua efectele strategiilor de marketing prin statistici 

de utilizare. 

  

bonVito oferă numeroase avantaje:

	 •	Creşte	vânzările

	 •	Reduce	costurile

	 •	Creşte	profitul

	 •	Optimizează	servirea

	 •	Creşte	loialitatea	clienţilor



Vectron systems aG

Specialist în sisteme POS pentru brutării, 

patiserii și cofetării

Vectron Systems a instalat peste 140.000 de sisteme 

POS în întreaga lume până în prezent. Peste o treime din 

topul celor 100 de lanţuri de brutării si cofetării din ţările 

vorbitoare de limbă germană şi-au pus încrederea în POS-

urile inteligente de la Vectron, incluzând Viennese quality 

bakery Heberer, K&U şi lanţul de brutării Siebrecht. În plus, 

multe brutării mici şi mijlocii au ales să folosească siste-

mele POS pentru panificaţie de la Vectron.

  

În plus faţă de soluţiile bazate pe PC, preocuparea prin-

cipală a companiei o reprezintă seria proprie de echipa-

mente care au fost proiectate exclusiv pentru utilizare 

ca şi sisteme POS. Această "Tehnologie integrată" este 

mult mai sigură şi mai greu de fraudat decât convenţiona-

lele sisteme PC POS. Faptul că software-ul funcţionează 

simultan pe PC şi pe echipamentele proprii este o inovaţie 

la nivel mondial, facilitând fără probleme interconectarea 

tuturor modelelor. 

  

O reţea de distribuitori specializaţi la nivel mondial garan-

tează servicii competente la nivel local, în orice moment.

                                            www.vectron.ro
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