Szukasz taniego
rozwiązania?

SYSTEMY DLA GASTRONOMII I HOTELI

Nie musisz kupować kasy fiskalnej!

Kompletne stanowisko sprzedaży

W zestawie
Terminal POS z ekranem dotykowym
Program Gastro POS light **
System operacyjny Windows XP Home
Wbudowana drukarka zamówień
Drukarka fiskalna
Wbudowany czytnik kart magnetycznych
5 Kart magnetycznych
Szuflada na pieniądze

Zestaw
zawiera

* Cena netto
** Gastro POS light bez współpracy z modułem Gastro SZEF. Licencja może zostać rozszerzona
do wersji Gastro POS współpracującej z Gastro SZEFEM.
Drukarka fiskalna może się różnić od prezentowanej na zdjęciu.

Więcej na www.gastro.pl

Program Gastro POS light
Gastronomiczny system sprzedaży na ekranie dotykowym
Gastro POS light jest systemem sprzedaży obsługiwanym poprzez ekran dotykowy, dedykowanym dla
lokali gastronomicznych. Powstał w celu wyeliminowania ograniczeń funkcjonalnych, jakie stwarzało posługiwanie się na stanowisku sprzedaży kasą fiskalną. Gastro POS
light jest prostszą wersją najpopularniejszego w Polsce
programu dla gastronomii Gastro POS.
Obsługa programu Gastro POS light przypomina pracę
na zwykłej kasie, z tą różnicą, że klawisze są wyświetlane
na ekranie a wybór potraw jest prosty i intuicyjny,
przy tym nieporównywalnie szybszy. Identyfikacja kelnera
następuje wg kodu lub z użyciem karty magnetycznej.
System przewyższa ergonomią oraz swoimi możliwościami
każdą kasę gastronomiczną.
Łatwa i efektywna praca w restauracji

Obsługa poprzez ekran dotykowy;
Identyfikacja sprzedawcy kodem lub kartą magnetyczną, rejestracja;
Tryb szybkiej sprzedaży dla lokali typu fast-food.

Elastyczne kształtowanie cen i rozliczeń

Możliwość korekt rachunków przed i po wydrukowaniu zamówienia
- z możliwością ustalania uprawnień do wykonania korekt;
Obsługa dowolnych form płatności - gotówka, karty kredytowe, czeki;
Obsługa wewnętrznej sprzedaży bezgotówkowej.

Współpraca z kuchnią

Współpraca z jedną drukarką zamówień – zintegrowaną z PS3100
Gastro lub zewnętrzną.

Liczne i dokładne raporty

Raport kelnerski, raport utargów, raport o udzielonych rabatach,
raport wykonanych storn, raport sprzedaży wg PLU (kodów
produktów), raport sprzedaży wg grup towarowych, raport sprzedaży
na karty rabatowe, rejestry VAT, raporty kasowe i inne;

Bogata funkcjonalność, specjalistyczne funkcje

Wyświetlanie ceny i nazwy potrawy oraz komunikatu dla Klienta
na wyświetlaczu konsumenckim;
Wystawianie faktur;
Współpraca z większością urządzeń fiskalnych dostępnych
na polskim rynku;
Wydruk na jednej drukarce fiskalnej z kilku komputerów POS poprzez
spooler DFSERWIS;

Specyfikacja techniczna
Terminal dotykowy PS3100 Gastro
Wyjątkowy Zintegrowany Terminal POS z ekranem 10,4” z systemem Gastro mPOS

Cechy i zalety PS3100 Gastro POS
Szybki procesor Intel ATOM N270

Obudowa bez wentylatorów

Wygodny dotykowy ekran 10.4" LCD

Wbudowany czytnik kart magnetycznych

Dysk twardy 160 GB, Pamięć RAM 512 MB

Nowoczesny wygląd

Wbudowana termiczna drukarka zamówień z odcinaczem

Małe rozmiary 300 szer. x 299 wys. x 135 gł. mm

Więcej informacji o możliwościach i zaletach systemów Gastro
znajdziesz na www.gastro.pl
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