Qtouch8
All-in-one POS systém pro malé firmy.
Dodává se s integrovanou tiskárnou, 8 "dotykovou obrazovkou a
zabudovaným softwarem pro prodej.

Pokladna nové série Q-Touch 8 s integrovanou termo tiskárnou 80mm, LAN
připojením azámkem obsluhy Dallas je moderní flexibilní pomocník pro Vaše
podnikání. Vyberte si sami ty vlastnosti, které vyhovují zrovna Vám. Nový systém
ovládání pokladny umožňuje dokonalé přizpůsobení pokladny v podstatě jakémukoliv
požadavku zákazníka. Minimalizuje dobu potřebnou pro zaškolení obsluhy.
Za velmi příznivou cenu získáte restaurační pokladnu s nadstandardními funkcemi.
Autorizovaný prodejce:
Rapid System spol., s r. o.,
Chválkovická 66, 779 00 Olomouc, tel.:585 422 853, fax:585 419 618,
www.rapid-system.cz, mail: office@rapid-system.cz

• Barevný dotykový LCD displej 8“ , plně programovatelný s vnořenými menu
• Displej zákazníka - volitelné příslušenství, lze dokoupit samostatně
• Integrovaná Termotiskárna 80mm se stříhem
• Stejné programování jako u pokladen série QMP
• Magnetický zámek Dallas + 3 klíče pro přihlášení obsluhy
• Maximálně 50 000 PLU, 100 skupin zboží, prodej v cizí měně
• Evidence prodeje na stoly, pokoje a zákaznické účty
• Grafické rozložení stolů v provozovně - vytvoření až 8 schémat
• Zákaznický systém / karty pro slevy - evidence až 10000 zákazníků
• Možnost připojení externí tiskárny účtů a kuchyňských tiskáren
• 2 porty RS232 - připojení tiskárny účtů, počítače, scanneru, váhy, modemu, kuchyňské
tiskárny
• Síťové připojení a komunikace na pozadí přes LAN ETHERNET
• Možnost využití stávající instalace počítačové sítě TCP/IP
• Sdílení stolů, obsluh a položek v síti pokladen
• Možnost využití tiskáren (sdílení) u všech pokladen v síti
• Elektronický journal (kopie účtenek) max. 1 000 000 řádků
• Možnost připojení loggeru (paměti) na uchování kopií účtenek
• 99 cenových hladin s využitím pro různé časové akce a slevy
• USB Port pro programování, zálohování a aktualizace
Licence pro napojení na e-tržby je součástí setu.
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