
PC-POS PREMIUM   -  to kompletny system do obsługi sprzedaży kasowej

PC-POS PREMIUM   -  zapewnia kontrolę nad pracą kas i kasjerów

PC-POS PREMIUM   -  we współpracy z systemem zaplecza obsłuży dowolną 

       placówkę handlową

PC-POS PREMIUM         to kompletny system kasowy umożliwiający pełną kontrolę 
       nad sprzedażą detaliczną.
       Kierowany jest głównie do marketów i supermarketów z kilkoma, 
       kilkunastoma, a nawet kilkudziesięcioma stanowiskami kasowymi.
       Architektura systemu zbudowana jest w oparciu o moduł nadzoru

kasjerskiego, oprogramowanie PC-POS 7 pracujące na kasach i 
moduły dodatkowe.moduły dodatkowe.
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PC-POS 7 – sposoby wyszukania sprzedawanego 
towaru:
- z użyciem czytnika kodów kreskowych 
(RS, klawiaturowy, USB),
- przez ręczne wpisanie kodu, gdy kod kreskowy 
jest uszkodzony,
- po nazwie na liście towarów,
- kontekstowo na liście towarów,- kontekstowo na liście towarów,
- przez definiowanie warunków na wybranych 
kolumnach na liście towarów,
- przez definiowane parametry towarów,
- przez definiowane panele,
- przez zaprogramowane klawisze szybkiej 
sprzedaży na klawiaturze.

PC-POS 7 - podstawowe możliwości programu:
- obsługa ekranów dotykowych i klawiatur 
programowalnych,
- obsługa rozliczeń opakowań oraz sprzedaż w 
tandemie,
- obsługa rabatów,
- obsługa kart lojalnościowych,- obsługa kart lojalnościowych,
- obsługa kart płatniczych, również bezterminalowo,
- obsługa sprzedaży prepaid dla telefonów mobilnych,
- obsługa przyjmowania wpłat za rachunki,
- obsługa płatności za pomocą telefonów mobilnych,
- obsługa kodów ważonych,
- rozbudowana konfiguracja uprawnień dla personelu,
- obsługa dowolnej ilości kasjerów,- obsługa dowolnej ilości kasjerów,
- możliwość otwarcia równocześnie kilku paragonów,
- wystawianie faktur do paragonów,
- rozbudowana konfiguracja programu z zakładkami 
dostosowanymi do potrzeb branży,
- wysokie bezpieczeństwo pracy i danych,
- nieprzerwana praca nawet przy utracie połączenia z - nieprzerwana praca nawet przy utracie połączenia z 
serwerem bazodanowym.

PC-POS 7 jest prostym, intuicyjnym i funkcjonalnym programem kasowym przeznaczonym dla stanowiska komputerowego
POS z monitorem, drukarką fiskalną, czytnikiem kodów kreskowych, wagą oraz klawiaturą PC lub programowalną. 
Jest również przystosowany do obsługi ekranów dotykowych.
Wygląd ekranu kasjera jest konfigurowalny, dzięki czemu realizuje potrzeby placówek handlowych różnych branż
 i wielkości. Można za jego pomocą obsłużyć sprzedaż detaliczną w sklepach ogólnospożywczych, odzieżowych,
 budowlanych, AGD-RTV, meblowych, elektrycznych, metalowych itd.

PC-POS PREMIUM może współpracować z dowolnym 
system obsługi zaplecza – w szczególności z PC-Market 7.
Wymiana danych z systemem obsługującym zaplecze 
sklepu jest skalowalna do potrzeb klienta.
Wymiana danych może obejmować ogólny raport 
sprzedanej ilości towaru wraz z jego wartością, jak również 
szczegółowe transakcje.
Wymiana danych może odbywać się m.in.: poprzez pliki, Wymiana danych może odbywać się m.in.: poprzez pliki, 
narzędzia bazodanowe, web service.

Moduł nadzoru kasjerskiego.
Program umożliwia podgląd na bieżąco pracy kasjerów i 
stanowisk kasowych.
Nadzór ma na bieżąco informację m.in. o ilości gotówki w 
kasetkach, udzielonych rabatach, ilości obsłużonych 
klientów.
KasjerówKasjerów można rozliczyć z utargów włącznie z odbiorami 
częściowymi.
Gotówkę można rozliczać równocześnie dla wielu walut.
Karty i bony można rozliczać dla każdego rodzaju osobno.
Można szybko zobaczyć ile konkretny kasjer anulował 
pozycji i paragonów oraz jakie to były towary.
Dostępne Dostępne są raporty informujące m.in. o sprzedaży, 
dziennikach kasowych, promocjach, obrotach w rozbiciu na 
stawki VAT, statystykach kasjerów, brakach gotówki po 
rozliczeniu itd.

PC-POS PREMIUM         może pracować na systemach operacyjnych MS Windows i Linux.
       Dane przechowywane są w bazach SQL m.in.:
       MS SQL, Sybase, PostgreSQL.
       Każde stanowisko kasowe ma swoją bazę lokalną tak, aby nawet 
       w razie awarii systemu centralnego sprzedaż na kasach była 
       nieprzerwana.


