
 Νέων προδιαγραφών (Ethernet ή GPRS) για σύνδεση online με τη ΓΓΠΣ

Λ ειτουργία ρεύματος και μπαταρίας    Μηνιαίες αναφορές με ανάλυση ΦΠΑ ανά τμήμα

Τ αχύτατος  εκτυπωτής  57x 50 mm, easy load, ο γρηγορότερος στην αγορά (150 mm/sec)

Ο θόνη  Χειριστή LCD  4 γραμμών 16  χαρακτηρών

Η λεκτρονικό ημερολόγιο 1200 Ημερησίων Αποδείξεων και 2 κάρτες μνήμης

1 6 Τμήματα  και 20.000 κωδικοί Ειδών  (με Ανοικτή Τιμή) και διαχείριση Αποθήκης

Α ναγραφή Σχολίων Εντός και Εκτός της Απόδειξης

Λ ειτουργία φορολογικού εκτυπωτή και πολλές άλλες δυνατότητες διασύνδεσης

Π ροαιρετική Ανάλυση ΦΠΑ στην Απόδειξη

Α ντίγραφο της Τελευταίας Απόδειξης    Αυτόματη εκτύπωση Ζ μετά από 24 Ώρες

Α ποστολή SMS σε δύο αριθμούς τηλεφώνων με τα Ημερήσια  οικονομικά στοιχεία 

   (μόνο με χρήση GPRS)

Π ρογραμματισμός Νέων ειδών κατά την πώληση τους

Α νίχνευση Τιμής (Price Checker)     Διαχείριση barcode Ζυγαριάς

Ο λικό Back up του Προγραμματισμού     Ακύρωση της Απόδειξης

Ό ριο Προστασίας καταχώρησης Είδους και Συνόλου

Σ υνδέσεις με: barcode scanner,ζυγαριά, Εξωτερική Οθόνη ,

   Αναγνώστη Κάρτας Αποδείξεων, εξωτερικό πληκτρολόγιο 78 πλήκτρων και Συρτάρι.

Δ ιαστάσεις / Βάρος  29,3 x11,8cm x18cm / 1,6 Kgr

 Διατίθεται σε δύο χρωματισμούς (άσπρο, μαύρο)
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• Διαχείριση Εστίασης –delivery-retail 

• Διαχείριση περιοχών τραπεζιών (ΣΑΛΑ, ΜΠΑΡ, ΕΞΩ…) 

• Παρακολούθηση παραγγελιών σε ενσωματωμένο εκτυπωτή 57mm 

   Καταστάσεις τραπεζιών (διαφορετικά χρώματα) 

• Μεταφορά, Ένωση, Χώρισμα Τραπεζιού και μεταφορά Πελάτη
 
  σε άλλο Τραπέζι 

• Πρώτα /δεύτερα για την κουζίνα 

• Δυνατότητα διαχωρισμού εκτυπώσεων ανά κατηγορία προϊόντων

• Έκδοση Φορολογικής απόδειξης και τιμολογίου

• Εκτύπωση εικόνας παραγγελίας

• Μερική και ολική είσπραξη τραπεζιού

• Διαχείριση σχολίων & και τρόπο παρασκευής των φαγητών 

• Διαχείριση προκαθορισμένων εκπτώσεων 

• Πολλαπλές Τιμές για κάθε Είδος για πελάτες 

• Set Ειδών, Μενού Ημέρας

• Διαχείριση ζυγιζόμενων ειδών

• Κεράσματα

• Διαχείριση άπειρων ειδών με barcode

• Κράτημα και Ανάκληση της παραγγελίας. 

   Κράτημα απεριόριστων αποδείξεων σε αναμονή και 

   ανάκληση αυτών οποιαδήποτε στιγμή θέλει ο χρήστης.

• Loyalty card Πελατών 

• Ορισμός δικαιωμάτων στους χειριστές 

• Πλήρη εικόνα για τις πωλήσεις ανά χρήστη και βάρδιας 

• Κλείσιμο και παράδοση ταμείου από χρήστη σε χρήστη 

• Πλήρη στοιχεία προϊόντος βασικά αλλά και extra 

  (κωδικός, Barcode, περιγραφή, κατηγορίες, ομάδες, 

  τιμές, προμηθευτής κλπ)

• Αναζήτηση προϊόντος με βάση τον κωδικό, τη περιγραφή 

• Πλήρη στοιχεία πελάτη (επωνυμία, διεύθυνση, 

   Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, τηλέφωνα, πόλη κλπ) 

• Εύκολη προσθήκη Νέων προϊόντων κατά την Πώληση

• E-Invoicing

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ

 

      • Βασικά στοιχεία προμηθευτή 

         • Αναζήτηση προμηθευτή με τον κωδικό του, την επωνυμία του, το Α.Φ.Μ 

             • Εμφάνιση καρτέλας (ιστορικό κινήσεων) του Προμηθευτή και Υπόλοιπο

                 • Εύκολη καταχώριση παραστατικού Αγορών

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Πωλήσεις σε ομάδα Τμημάτων

• Πωλήσεις σε Τμήματα

• Στατιστικά Πωλήσεων Ειδών

• Πωλήσεις Χειριστών

• Ωριαίες Πωλήσεις

• Πωλήσεις σε ΦΠΑ

• Ανάλυση Μικτού Κέρδους ανά 

  Είδος

• Ανάλυση ακυρώσεων Απόδειξης

• Ανάλυση Ακυρώσεων στα Είδη

• Αναφορά Πόντων Loyalty

• Παρουσία Υπαλλήλων

• Αναφορά Αποθέματος Ειδών

• Προμήθειες χειριστών

• Αποστολή Αναφορών μέσω email

• Minimum stock για Ασφαλέστερη Παραγγελία

OPTIONS 

• Εξωτερική Οθόνη

• Barcode scanner

• MSR 

• iButton

• GPRS

• UPS

• Smart card

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ethernet 10M/100M 

4XUSB

2X RS-232



 
 Πολύ Μικρές Διαστάσεις:  20 x7x10 cm,600gr

 Νέων προδιαγραφών (ETHERNET ή GPRS) για σύνδεση online με τη ΓΓΠΣ
Α διάβροχο touch πληκτρολόγιο 

Σ ύγχρονη μπαταρία λιθίου (Li-7,4V1400 ) για πολύ μεγάλη αυτονομία 
(πάνω από 1500 αποδείξεις )

1 0 Τμήματα  και 10.000 κωδικοί Ειδών (με Ανοικτή Τιμή)και διαχείριση Αποθήκης
Ο θόνη  Χειριστή Blue LCD  2 γραμμών 18  χαρακτήρων

Τ αχύτατος  εκτυπωτής  57x 50 mm, easy load (150 mm/sec)
Μ ε ηλεκτρονικό ημερολόγιο και 2 κάρτες μνήμης

Α ναγραφή Σχολίων Εντός και Εκτός της Απόδειξης
Λ ειτουργία φορολογικού εκτυπωτή και πολλές άλλες δυνατότητες διασύνδεσης

Μ ηνιαίες αναφορές με ανάλυση ΦΠΑ ανά τμήμα
Π ροαιρετική Ανάλυση ΦΠΑ στην Απόδειξη

Α ντίγραφο της Τελευταίας Απόδειξης    Αυτόματη εκτύπωση Ζ μετά από 24 Ώρες  
 Α ποστολή SMS σε δύο αριθμούς τηλεφώνων με τα Ημερήσια  οικονομικά στοιχεία 

(μόνο με χρήση GPRS) 
 Προγραμματισμός Νέων ειδών κατά την πώληση τους

Α νίχνευση Τιμής (Price Checker)    Διαχείριση barcode Ζυγαριάς
  Ολικό Back up του Προγραμματισμού    Ακύρωση της Απόδειξης

 Ό ριο Προστασίας καταχώρησης Είδους και Συνόλου
Σ υνδέσεις με: barcode scanner,ζυγαριά, Εξωτερική Οθόνη,

Αναγνώστη Κάρτας Αποδείξεων και Συρτάρι.
Ρ υθμιζόμενος ιμάντας μεταφοράς μέσα στη συσκευασία

Δ ιατίθεται σε δύο χρωματισμούς (άσπρο, μαύρο)

... και Φορητή

www.datatec.gr

    datatecfiscal

innovation technology for people who wants more...
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