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Ειδικές Εφαρμογές και Λύσεις για Kρεοπωλεία

ePos Android App 
Ολοκληρωμένη Λύση  

Winpos Butcher App 
 Ολοκληρωμένη Λύση  

e-Orders 
 Ο “έξυπνος βοηθός”
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ePos λύση με Android Tablet η Touch Screen Οθόνη 

Εύκολη και αποτελεσματική λύση για την διαχείριση των καταστημάτων μικρής λιανικής και την 
παρακολούθηση των αποθεμάτων κάθε προϊόντος που υπάρχουν στην αποθήκη.

Πραγματοποιήστε εύκολα και γρήγορα παραλαβές νέων ειδών για το κατάστημα σας, καθώς η εφαρμογή σας 
ειδοποιεί για το απόθεμα κάθε προϊόντος που έχετε στην αποθήκη σας, όπως και για την τιμή του.

Έξυπνη διαχείριση αποθήκης με πλήρες και αυτόματα ανανεούμενο κωδικολόγιο, με 10.000δες κωδικούς 
Barcode, έτοιμοι προς πώληση κάθε στιγμή.

Τιμολόγηση, Κάρτα Μέλους σε Πελάτες, Στατιστικά κινήσεων και πωλήσεων με γραφήματα Αυτόματη εύρεση 
και καταχώριση ειδών Παρακολούθηση Ημερομηνίας Λήξης προϊόντων.

Σύνδεση και αυτόματη ενημέρωση ζυγού χωρίς ενδιάμεσο πρόγραμμα, Eκτύπωση  βάρους και είδους κρέατος 
ανά χώρα προέλευσης στην ταμειακή μηχανή, Eκτύπωση μηνιαίων καταστάσεων κρέατος ανά χώρα, Διαχείριση 

διπλού  Barcode με βάρος και αξία.

Η τιμή περιλαμβάνει : Touch οθόνη η Android Tablet, Security Box, Scanner, Εφαρμογή και Εγκατάσταση 

Winpos Butcher App  Ολοκληρωμένη Λύση με πρόγραμμα και Touch Pos

Το Winpos  αποτελεί ολοκληρωμένη εμπορική διαχείριση front end και back end με εξειδικευμένες εκδόσεις 
για καταστήματα εντατικής λιανικής, κρεοπωλεία, εστιατόρια κ.α.

Υποστηρίζει την σύνδεση με POS,  ταμειακές μηχανές η φορολογικούς μηχανισμούς και όλες τις 
περιφερειακές συσκευές όπως ζυγαριές και ηλεκτρονικές ετικέτες που είναι απαραίτητα για την λειτουργιά 

καταστημάτων λιανικής 

Περιλαμβάνει : Εκτύπωση μηνιαίων καταστάσεων κρέατος ανά χώρα, Aυτόματη ενημέρωση ζυγού, 
διαχείριση συμφωνίας πωλήσεων σε έμπορους, Iσοζύγιο ΕΛΟΓΑΚ, Έλεγχο ημερομηνίας λήξης προϊόντων, 

Κάρτα μέλους με πόντους, Εκτύπωση συνταγών ανά είδος, Τεφτέρι, Τιμολόγηση πελατών.  

Η τιμή περιλαμβάνει :  Touch POS, θερμικό εκτυπωτή, Scanner, φορολογικό μηχανισμό η ταμειακή μηχανή, εφαρμογή και εγκατάσταση  

e-Orders Ο “έξυπνος βοηθός”

Ο “έξυπνος βοηθός”, αναλαμβάνει την άμεση και γρήγορη λήψη παραγγελιών, ικανοποιώντας  κάθε 
επιθυμία του πελάτη σας μέσα από μια Android εφαρμογή  

Διαχείριση παραγγελιών, Καταγραφή Θερμοκρασίας, Πολτοποίηση κοκάλων 

Πρόταση προμήθειας ανά είδος, βάσει των παραγγελιών, Ακριβής προϋπολογισμός αγορών & προμηθειών, 
Οργανωμένες & ευκολότερες παραγγελίες, Εύρεση παραγγελιών : ανά ήμερα - πελάτη - αύξοντα αριθμό & 

ημερομηνία παράδοσης, Εύκολη προσθήκη ειδών με κοπές & παρασκευές, 
Διαχείριση προκαταβολής ανά πελάτη, 

Ελεύθερο σχόλιο ανά παραγγελία, Αναζήτηση και καταχώριση πελατών.
 

Προτεραιότητα παρασκευής παραγγελιών, εκτυπώσεις παραγγελιών, παράδοση παραγγελίας, 
ενημερώσεις & Προσκλήσεις πελατών με email 

650 € 

1.250 €

80 €
Όλες οι τιμές δεν περιέχουν Φ.Π.Α.
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