Pokladní kasa
Dotyková pokladna IMES je komplexní řešení, vhodné pro prodej na většině druhů provozoven.
Obsahuje vše potřebné pro většinu případů použití, tedy dotykovou pokladní kasu (PC All in one s
dotykovou obrazovkou), vysokorychlostní termální pokladní tiskárnu, čtečku čárových kódů,
pokladní zásuvku a záložní zdroj napájení. Kasa může komunikovat online s moduly v rámci
informačního systému IMES. Pokladnu dodáváme na míru, dle konkrétních potřeb zákazníka a
charakteru provozu. Pomůžeme Vám s instalací, zaškolením a technickou podporou.
Obecné vlastnosti programu - Pokladní Kasa IMES

Pokladní kasa

Variabilní ovládání. Kasu můžete ovládat pomocí klávesnice nebo přímo na dotykovém displeji.
m
m
Je plně síťová. Umožňuje současnou práci více uživatelů z různých počítačů v síti.
m
Rozsáhlý systém uživatelských práv, umožňujících rozlišovat mezi jednotlivými operátory.
m
Možno využívat slevové zákaznické karty a slevové kupony, možnost nastavení akčních letákových cen.
Klade důraz na efektivní práci s daty, vyhledávání a třídění informací.
m
Nastavení je jednoduché a přehledné.
m
Položka se vyhledává mezi čárovými kódy i čísly položek – takže lze snímat nebo pořizovat čárový kód
nebo položku.
m
Možnost volby skladu pro daný řádek
m
Ceny v ceníku mohou být i v jiné měně než je základní měna kasy a to i v různých měnách podle skupin
položek. Lze nastavit i možnost editace ceny.
m
Zákazník může volitelně platit v různých měnách (jeden nákup i ve více měnách)
m
Kombinace platidel (jeden účet je možno uhradit libovolnou kombinací platidel /(stravenky, EUR,
karta)
m
Samozřejmostí je vazba na zákaznický displej, peněžní šuplík a paragonovou tiskárnu. Pokladní systém
umožňuje také tisk štítků s vlastními čárovými kódy
m
Možnost tisku faktury nebo stvrzenky (tisk A4) a to i včetně výpisu DIČ, IČ a adresy zákazníka včetně
komunikace s adresářem partnerů
m
Propracovaná uzávěrka kasy včetně kontrolních mechanismů.
m
Možnost storna řádku či paragonu, reklamace zboží
m
Díky propojenosti se skladem získáváte výhodu v podobě perfektního přehledu o vašem prodeji,
kontrole stavů zásob a dalších informací. Možnost aktualizace skladu ihned nebo následně.

Software OK Příbram s.r.o.

www.softok.cz

Pokladní kasa
Pokladní systém IMES – Hardware:
Základem je moderní PC typu ALL-in-one značky LENOVO. Velmi kvalitní dotykový displej (21,5") s vysokým rozlišením poskytne
komfort jak obsluze tak zákazníkovi.

Dotykový počítač ALL in one - LENOVO IDEA centre AIO
C460 Touch "21,5" obrazovka, 4 GB, 500 GB, Win 8.1,
klávesnice, myš
Vysokorychlostní termální pokladní tiskárna Epson TM20 II
USB, řezačka
Čtečka čárových kódů CCD CipherLab
Pokladní zásuvka Birch
Záložní zdroj napájení (UPS) – APC 400VA
Celkem

13 740 Kč

3 780 Kč
1 690 Kč
2 060 Kč
1 720 Kč
22 900 Kč

Pokladní systém IMES – Software:
Pokladní systém IMES
Zavedení systému
V ceně je instalace a zprovoznění systému u zákazníka +
nastavení pořízení a školení uživatele v rozsahu 8 hodin
Podpora v 1.roce
Celkem

9 990 Kč

5 900 Kč
0 Kč
15 890 Kč

Pokladní kasa

Pokladní systém IMES – Komplet:
Pokladní systém IMES - Hardware
Pokladní systém IMES - Software
Celkem
Sleva 30 %
Zvýhodněná cena

22 900 Kč
15.890 Kč
38 790 Kč
27 160 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Součásti dotykové pokladny IMES

Vazby do dalších agend
sklady
pokladna
hlavní kniha
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