
Sistemele Vectron: sisteme POS cu aproape 25 de ani de experienţă şi peste 150 000 de instalări

Etichetarea ingredientelor 

Sistemele Vectron POS facilitează implementarea reglementărilor 
UE cu privire la etichetarea produselor nr.1169/2011, intrate în 
vigoare în data de 13 decembrie 2014.
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Ingredientele şi atributele pot fi importate şi stocate în sis-
temul POS Vectron pentru toate produsele. Asemănător 
clasificării alergenilor, atributele pot fi utilizate şi pentru alte 
criterii folositoare precum „vegetarian” sau „vegan”. Filtrele 
„aici sau la pachet” şi „interzis minorilor” pot fi, de asemenea, 
de folos.

Produsele pot fi filtrate în funcţie de ingredientele şi 
atributele stabilite. Toate produsele care nu corespund 
filtrului sunt dezactivate şi nu pot fi selectate atâta timp 
cât filtrul este pornit. Personalul de vânzări poate vedea 
dintr-o privire ce-i poate oferi clientului respectiv:

Informaţia stocată pentru un produs poate fi afişată sub formă 

de detalii despre produs în sistemul POS pentru a facilita mun-
ca personalului de vânzări.

În plus, clientul poate vedea toată informaţia stocată (ex.: 
lista de alergeni) pe afişajul electronic destinat clienţilor. 

Aceeaţi informaţie este disponibilă şi pentru tipărire.
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Norme legale
Noile reglementări cu privire la etichetarea produse-
lor anunţă obligativitatea comercianţilor de a furniza 
informaţii suplimentare privitoare la alergeni şi în ca-
zul alimentelor care nu sunt preambalate, începând 
cu 13 decembrie 2014. Cu intenţia 

de a garanta protejarea sănătăţii, legislaţia cere o 
informare corectă a consumatorilor cu privire la aler-
genii din toate produsele oferite spre consum imediat 
(ex: în brutării, patiserii, cofetării, restaurante, hotel-
uri, bistro, covrigării, carmangerii).

E atât de simplu: 
selectează, filtrează şi tipăreşte categoria de alergeni.

Află mai multe.

   Înregistrarea ingredientelor, 
nutrienţilor şi alergenilor este inclusă 
în baza de date a sistemului Vec-
tron POS. Pentru a folosi această 
funcţionalitate este necesară o nouă 
versiune a aplicaţiei software. Toate 
modelele curente corespund, la fel ca 
majoritatea sistemelor POS instalate 
începând cu anul 2004. Afişajul desti-
nat clienţilor necesită un sistem Vec-
tron POS din generaţia actuală.
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