
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η Multimedia Market Solutions είναι εξέλιξη της εταιρείας Multimedia

Market . Είναι μια σύγχρονη εταιρεία διαρκώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη σύμφωνα με

την τρέχουσα τεχνολογία και τις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου.
Προσφέρει σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις πρωτοποριακές ολοκληρωμένες λύσεις τις

οποίες, μελετά, εγκαθιστά και υποστηρίζει το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτει
δεξιότητες και τεχνογνωσία.

Φιλοσοφία της είναι να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη της, να
αφουγκράζεται τις ανησυχίες του και να απαντά στις ανάγκες του, προλαβαίνοντας τις

απαιτήσεις της αγοράς με την εκπόνηση πρωτοποριακών προγραμμάτων και την εφαρμογή
νέων τεχνολογιών.

Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία της Μ.Μ.S. αποτελεί και το εφαλτήριό της για
τα σημαντικά, ποιοτικά άλματα που επιτυγχάνει καθημερινά στον τομέα της μηχανογράφησης
των επιχειρήσεων .

Σε αυτό τον κατάλογο θα βρείτε λύσεις , ιδέες και τιμοκατάλογο για
λύσεις ταμειακών συστημάτων , λύσεις οικονομικού & εμπορικού λογισμικού (ERP)
περιφερειακά κ.α.

H είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος – διανομέας για την Σαντορίνη  της εταιρίας MEGASOFT
S.A. Η Megasoft κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή λογισμικού και είναι αποδεκτή ως μία σύγχρονη και ταχέως
αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Σήμερα, μετά  από  πολυετή  εμπειρία  και  ανοδική  πορεία, η . διαθέτει  τις εφαρμογές
PRISMA Win συνώνυμες με την τεχνολογική πρωτοπορία και την ποιότητα. Τα προϊόντα PRISMA Win είναι μια
πρωτοποριακή σειρά τυποποιημένων προϊόντων λογισμικού, που καλύπτουν απόλυτα την Εμπορική καθώς και την
Οικονομική Διαχείριση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα τα προϊόντα PRISMA Win όντας εξειδικευμένα, απευθύνονται και σε κάθετες αγορές
προσφέροντας γρήγορη και αποτελεσματική παρακολούθηση των αναγκών τους. Όπως π.χ. Εμπορικά καταστήματα
, mini market (kiosk), κομμωτήρια , βενζινάδικα , καταστήματα εστίασης ( εστιατόρια , καφέ , μπαρ ) , βιβλιοπωλεία ,
κάβα , μεταφορές , καταστήματα ρουχισμού.

Φιλοσοφία της είναι να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη της, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες του και να απαντά
στις ανάγκες του, προλαβαίνοντας τις απαιτήσεις της αγοράς με την εκπόνηση πρωτοποριακών προγραμμάτων και
την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Multimedia Market

Megasoft  S.A



ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άμεση έναρξη λειτουργίας

Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Ευχρηστία, ταχύτητα και απόδοση στο Maximum

Διαχείριση απεριόριστων εταιριών, χρήσεων,
αποθηκευτικών χώρων και υποκαταστημάτων

Reporting

Ασφάλεια δεδομένων

Value for money προϊόν

Δίκτυο - Υποστήριξη

Η εγκατάσταση γίνεται εύκολα και δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες τε-
χνικές γνώσεις. Οι εφαρμογές PRISMA Win® είναι έτοιμες προς
λειτουργία, αφού προσφέρεται η βασική παραμετροποίηση της εται-
ρίας με έτοιμους λογαριασμούς, τύπους παραστατικών, πρότυπες
φόρμες κ.ά.

Οι εφαρμογές PRISMA Win® χαρακτηρίζονται από το απλό, εργο-
νομικό, παραμετρικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας στο σύνολό
τους και τη δυναμική τους σχεδίαση. Προσφέρουν δυνατότητες δη-
μιουργίας επιπλέον παραμετρικών πεδίων, στα βασικά αρχεία πε-
λατών, προμηθευτών και αποθήκης, για να βλέπει ο χειριστής όλες
τις πληροφορίες που χρειάζεται. Διαθέτουν ένα σύγχρονο interface
που προδιαθέτει θετικά το χειριστή και κάνουν την καθημερινή του
εργασία μια ευχάριστη υπόθεση!

Η ταχύτητα με την οποία ο χειριστής εκτελεί τις διάφορες εργασίες
στην εφαρμογή, σε συνδυασμό με την ευχρηστία της, προσφέρει
εντυπωσιακή εξοικονόμηση χρόνου, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε υπάλληλο της επιχείρησης.

Τα προϊόντα PRISMA Win® προσφέρουν ευελιξία στη χρήση εργα-
λείων, άριστη απόδοση σε multiuser περιβάλλον, ενώ μπορούν να
διαχειριστούν ταυτόχρονα απεριόριστες εταιρίες, χρήσεις και απο-
θηκευτικούς χώρους, δίνοντας έτσι, τη δυνατότητα προβολής και
σύγκρισης στατιστικών στοιχείων.

Σε όλες τις διαχειρίσεις της εφαρμογής προσφέρεται η δυνατότητα
άντλησης πληροφοριών με δυνατότητα ορισμού φίλτρων αναζητή-
σεων και ταξινομήσεων. Όλες οι καταστάσεις εξάγονται σε αρχεία
κειμένου, excel, html, xml ή εκτυπωτή.

Οι εφαρμογές PRISMA Win® διαθέτουν ένα ισχυρό και αξιόπιστο
σύστημα ασφάλειας δεδομένων και εγγυώνται απόλυτη σιγουριά
στις επιχειρήσεις που τις επιλέγουν. Ο χειριστής μπορεί να εισάγει
απεριόριστες πληροφορίες και απεριόριστα αρχεία και να εκτελεί
απεριόριστες κινήσεις χωρίς να διατρέχει κίνδυνο να χάσει τα δε-
δομένα του. Επιπλέον, διαθέτουν επίπεδα πρόσβασης για κάθε χει-
ριστή ή ομάδα - ρόλο χειριστών.

Τα προϊόντα της Megasoft προσφέρουν μία εξαιρετική σχέση
κόστους - απόδοσης, αποτελώντας τα απόλυτα value for money
προϊόντα και συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της αγοράς για προσιτές
τιμές με τις μέγιστες δυνατότητες.

Η Megasoft διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την
Ελλάδα και την Κύπρο, άψογα καταρτισμένο και έτοιμο να υποστη-
ρίξει τις επιχειρήσεις που επιλέγουν τις εφαρμογές PRISMA Win®
τόσο πριν, όσο και μετά την πώληση χτίζοντας, έτσι, μια διαχρονική
συνεργασία αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Ευελιξία, ευχρηστία και εργο-
νομία κάτω από ένα ευχάριστο
και φιλικό περιβάλλον εργασί-
ας είναι μερικά από τα βασικά

πλεονεκτήματα των εφαρμογών
PRISMA Win®

Για να πετύχετε χαμηλότερο κόστος,
κερδοφορία, εξέλιξη

και απόλυτα ευχαριστημένους πελάτες,
η επιλογή είναι μία!



ΕΣΤΙΑΣΗ

Η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών σας επιτυγχάνεται απόλυτα με την εφαρμογή. Η καταχώρηση της παραγγελίας
γίνεται εύκολα από τις κατηγορίες των ειδών. Επιλέξετε Τροποποιητές για να καταχωρήσετε τις προτιμήσεις του πελάτη (π.χ.
φιλέτο μοσχαριού με σως μαδέρα ή χωρίς), καταχωρήστε παρατήρηση σε κάθε είδος, όπως τρόπος ψησίματος (rare, medium,
well done), καθώς και μία γενική παρατήρηση στην παραγγελία (π.χ. οι σαλάτες να σερβιριστούν μαζί με τα κυρίως). Ο
σερβιτόρος ανά πάσα στιγμή είναι σε θέση να γνωρίζει τις διαθεσιμό τητες, καθώς και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του
πελάτη σχετικά με το μενού και τα συστατικά χωρίς άσκοπες μετακινήσεις. Μόλις η παραγγελία ολοκληρωθεί, αποστέλλεται
αυτόματα στους εκτυπωτές κουζίνας για να ξεκινήσει η παρασκευή της.
Εκδώστε παραστατικά επιλέγοντας συγκεκριμένα είδη από την παραγγελία, για παράδειγμα εκδώστε απόδειξη όταν σερβίρετε
τα πρώτα είδη (ψωμί, σαλάτες, αναψυκτικά, ποτά) επιλέγοντας μόνο αυτά. Σε μέρες και ώρες αιχμής όλα κυλούν ομαλά στην
επιχείρησή σας, αφού η εφαρμογή συμβάλλει στην αρμονική συνεργασία του συνόλου των τμημάτων! Η εφαρμογή υποστηρίζει
όλους τους τρόπους πληρωμής και πώλησης (αίθουσα, take away, delivery κ.α.) με την επιλογή του αντίστοιχου τιμοκατάλογου.
Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο!
Ανταποκριθείτε“on time”στις επιθυμίες των πελατών σας!
Ε Σ Τ Ι Α Σ Η

Σε ένα χώρο που σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο η σωστή εξυπηρέτηση του Πελάτη, αλλά και η άμεση κάλυψη των αναγκών και
των επιθυ-
μιών του, σε συνδυασμό με άριστης ποιότητας υπηρεσίες, η εφαρμογή PRISMA Win® Εστίαση δίνει τη λύση!
Συμβάλλει στην ανάπτυξη του πελατολογίου και ταυτόχρονα στη διατήρηση του υπάρχοντος, ενώ βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα
της επι-
χείρησης που θα την επιλέξει.
Παρακολουθήστε όλους τους χώρους της επιχείρησής σας και δι-
αχειριστείτε εύκολα όλες τις λειτουργίες της με ταχύτητα και ασφά-
λεια μέσω της εφαρμογής και της οθόνης αφής (POS), αλλά και
των συσκευών χειρός ασύρματης παραγγελιοληψίας (PDA). Διαχει-
ριστείτε τα τραπέζια και τις αίθουσες με την πραγματική απεικόνιση
των χώρων σας. Δείτε ποια τραπέζια είναι διαθέσιμα, ποια είναι
σε κατάσταση αναμονής της παραγγελίας, ποια σε κατάσταση εί-
σπραξης, καθώς και τους χρόνους που βρίσκεται το τραπέζι σε κάθε
κατάσταση. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε κυριολεκτικά με μία ματιά
ποιος είναι ο σερβιτόρος κάθε τραπεζιού, πόσα άτομα κάθονται, κα-
θώς και τι έχουν παραγγείλει.
Αποκτήστε σαφή εικόνα για τις Αναλώσεις και τα αποθέματα στην
αποθήκη σας θέτοντας όρια ασφαλείας και προγραμματίστε έγκαιρα
τις παραγγελίες προς του προμηθευτές σας, ώστε να μην προκύ-
ψουν ελλείψεις που θα σας περιορίσουν το μενού.
Δημιουργήστε και παρακολουθήστε Κρατήσεις, διαχειριστείτε και
εκδώστε τους λογαριασμούς με ευελιξία, ελέγξτε τα οικονομικά
σας στοιχεία.

Η εφαρμογή εκμηδενίζει τα λάθη και προσφέρει πλήρη
έλεγχο ταμείου και προσωπικού για την αποφυγή διαφυ-
γόντων κερδών.

Η εικόνα του καταστήματός σας που χρησιμοποιεί
τις νέες τεχνολογίες αποκτά γόητρο και κύρος!

Ανταποκριθε τε“ στι επιθυμ ε των πελατ ν σαί ς ί ς ώ ς!on time”

Αποκτ στε τον απ λυτο λεγχο!ή ό έ



ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ(POS)
Ταμεία ταχείας εξυπηρέτησης - Οβελιστήρια, Είδη δώρων, Κοσμηματοπωλεία ...  )Mini Market, Kiosk,

Η εξειδικευμένη εφαρμογή προσφέρει στις επιχειρήσεις που την επιλέγουν μακροπρόθεσμες
σχέσεις με τους πελάτες τους επεκτείνοντας τις υπηρεσίες τους, παρέχοντας παράλληλα το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης.
Αναγνωρίζει τις προσδοκίες των πελατών της για ταχύτητα και αξιοπιστία μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και προσφέρει ό,τι
ακριβώς χρειάζονται για να γίνουν ανταγωνιστικοί, να εξελιχθούν και να κερδοφορήσουν!
Η προσφέρει άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη στους πελάτες της, ενώ φροντίζει οι εφαρμογές να είναι έγκαιρα
συμβατές με όλες τι νέες τεχνολογίες άλλα και τις οποιεσδήποτε αλλαγές στα φορολογικά δρώμενα. Το ανθρώπινο δυναμικό της
εταιρείας είναι απόλυτα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει άψογα και με ταχύτητα οποιαδήποτε
ανάγκη των πελατών. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο που
προωθεί και υποστηρίζει τις εφαρμογές Επιπλέον, η προσφέρει δίμηνη εγγύηση για τα προϊόντα της,
διαθέτει δωρεάν νέες εκδόσεις με βελτιώσεις εφαρμογών ή τις εκάστοτε αλλαγές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στις
προσφορές προς τους πελάτες περιλαμβάνονται τηλεφωνική υποστήριξη, λογιστικές πληροφορίες και έκπτωση επί των
επιπλέον παρεχόμενων υπηρεσιών.

PRISMA Win® Kiosk & Retail

Megasoft

PRISMA Win®. Megasoft

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

έτοιμη βάση με χιλιάδες κωδικούς!

Η εφαρμογή της συνδυασμένη με τον κατάλληλο εξοπλισμό συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή
λειτουργία του περιπτέρου και της μικρής λιανικής, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τα έσοδά τους.
Ο χειρίστης μπορεί πλέον με το να σκανάρει οποιοδήποτε προϊόν και στην οθόνη του να
δει όλες τις πληροφορίες για το είδος (την τιμή, τη διαθεσιμότητα, τη ζήτηση κ.α). Όλες οι λειτουργίες
γίνονται με τη μέγιστη ταχύτητα, προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες και αποφεύγοντας την
αναμονή. Ο περιορισμένος χώρος του περιπτέρου επιβάλλει συστήματα μικρού όγκου και για το λόγο αυτό
η προσφέρει την ολοκληρωμένη της λύση με οθόνη αφής και θερμικό εκτυπωτή μικρού μεγέθους.
Επιπλέον, η εφαρμογή προσφέρει

Megasoft

barcode scanner

Megasoft



ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
& Retail Solutions

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η Multimedia Market Solutions είναι εξέλιξη της εταιρείας Multimedia

Market . Είναι μια σύγχρονη εταιρεία διαρκώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη σύμφωνα με

την τρέχουσα τεχνολογία και τις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου.
Προσφέρει σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις πρωτοποριακές ολοκληρωμένες λύσεις τις

οποίες, μελετά, εγκαθιστά και υποστηρίζει το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτει
δεξιότητες και τεχνογνωσία.

Φιλοσοφία της είναι να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη της, να
αφουγκράζεται τις ανησυχίες του και να απαντά στις ανάγκες του, προλαβαίνοντας τις

απαιτήσεις της αγοράς με την εκπόνηση πρωτοποριακών προγραμμάτων και την εφαρμογή
νέων τεχνολογιών.

Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία της Μ.Μ.S. αποτελεί και το εφαλτήριό της για
τα σημαντικά, ποιοτικά άλματα που επιτυγχάνει καθημερινά στον τομέα της μηχανογράφησης
των επιχειρήσεων .

Σε αυτό τον κατάλογο θα βρείτε λύσεις , ιδέες και τιμοκατάλογο για
λύσεις ταμειακών συστημάτων , λύσεις οικονομικού & εμπορικού λογισμικού (ERP)
περιφερειακά κ.α.



ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

INFOCARINA i28
ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τμήματα

• 10 εμφανή με Shift
Είδη

• 7000 είδη
• Διαχείριση αποθήκης
Χειριστές

•10 με δυνατότητα παρακολούθησης
συνόλου ανά χειριστή
• Επιλογή χειριστή με χρήση κωδικού
• Προγραμματισμός προσβάσεων χειριστή
σε διορθώσεις, ακυρώσεις κ.λ.π.

Πληρωμές

• 20 τρόποι πληρωμής
• Mετρητά • Επιταγές • Πιστωτικές κάρτες • Πληρωμή μικτή (μετρητάκαι κάρτες)
• Αυτόματος υπολογισμός ρέστων
Συναλλαγές πωλήσεων

• Πωλήσεις σε τμήμα και σε είδη με ελεύθερη ή προγραμματιζόμενη τιμή
• Εκπτώσεις στο σύνολο ή βάσει ποσοστού στο είδος ή στο μερικό σύνολο
• Διορθώσεις • Αλλαγές
• Πολλαπλασιασμός με χρήση δεκαδικών
• Προβολή μετρητών στο συρτάρι

Αναφορές

•Εκτύπωση ημερήσιων πωλήσεων με ανάλυση ανά Φ.Π.Α.
• Ανάλυση ταμείου, πωλήσεων ανά χειριστή /είδος /τμήμα
• Συγκεντρωτική πωλήσεων ανά τμήμα και ημερομηνία
• Στατιστικές πωλήσεων ανά ώρα /ημέρα /μήνα

• Απόδοση Φ.Π.Α. από ημερομηνία ως ημερομηνία
• Εκτύπωση προγραμματισμού και παραμέτρων
• Έκδοση αντιγράφου "Ζ" ημέρας
Απόδειξη

• Τίτλος απόδειξης σε 12 γραμμές16 χαρακτήρων • 3 γραμμές υπότιτλος(16

χαρακτήρες)
Εκτυπωτής

• Δύο χαρτοταινίες 28mm• 16 χαρακτήρες ανά γραμμή
Οθόνη

• Αλφαριθμητική τύπου LCD• Φωτιζόμενη 1 γραμμής, 16 χαρακτήρων
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

• Εσωτερική μπαταρία - αυτονομία 16 ωρών συνεχούς λειτουργίας ή 600
αποδείξεις (προαιρετικά).
• Εξωτερικό τροφοδοτικό ΙΝ 230V OUT 12V 2,5A
Θύρες επικοινωνίας

• 2 RS-232 για σύνδεση με PC • Scanner • Ζυγαριά • Εξωτερική οθόνη
Διαστάσεις / Βάρος

270mm X 240mm X 110mm / 2,13kgr



INFOCARINA PLUS
ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Τμήματα

• 20 εμφανή με Shift (μέχρι 50 τμήματα)
Είδη

• 7000 είδη
• Διαχείριση αποθήκης
Χειριστές

•10 με δυνατότητα παρακολούθησης συνόλου
ανά χειριστή

• Επιλογή χειριστή με χρήση κωδικού
• Προγραμματισμός προσβάσεων χειριστή
σε διορθώσεις, ακυρώσεις κ.λ.π.
Πληρωμές

• 20 τρόποι πληρωμής

• Mετρητά • Επιταγές • Πιστωτικές κάρτες • Πληρωμή μικτή (μετρητάκαι κάρτες)
• Αυτόματος υπολογισμός ρέστων
Συναλλαγές πωλήσεων

• Πωλήσεις σε τμήμα και σε είδη με ελεύθερη ή προγραμματιζόμενη τιμή
• Εκπτώσεις στο σύνολο ή βάσει ποσοστού στο είδος ή στο μερικό σύνολο

• Διορθώσεις • Αλλαγές • Πολλαπλασιασμός με χρήση δεκαδικών
• Προβολή μετρητών στο συρτάρι
Αναφορές

•Εκτύπωση ημερήσιων πωλήσεων με ανάλυση ανά Φ.Π.Α.
• Ανάλυση ταμείου, πωλήσεων ανά χειριστή /είδος /τμήμα
• Συγκεντρωτική πωλήσεων ανά τμήμα και ημερομηνία

• Στατιστικές πωλήσεων ανά ώρα /ημέρα /μήνα
• Απόδοση Φ.Π.Α. από ημερομηνία ως ημερομηνία
• Εκτύπωση προγραμματισμού και παραμέτρων
• Έκδοση αντιγράφου "Ζ" ημέρας
Απόδειξη

• Τίτλος απόδειξης σε 6 γραμμές 24 χαρακτήρων • 3 γραμμές υπότιτλος (24
χαρακτήρες)
Εκτυπωτής

• Διπλός θερμικός εκτυπωτής • Δύο χαρτοταινίες 38mm • 24 χαρακτήρες ανά
γραμμή

Πληκτρολόγιο

• 36 πλήκτρων
Οθόνη

• Αλφαριθμητική τύπου LCD • Φωτιζόμενη μιας γραμμής, 16 χαρακτήρων
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

• Εσωτερική μπαταρία
• Αυτονομία 8 ωρών συνεχούςλειτουργίας ή 600 αποδείξεις
• Εξωτερικό τροφοδοτικόΙΝ 230V OUT 12V 2,5A
Θύρες επικοινωνίας

• RS-232 για σύνδεση με PC • Scanner • Ζυγαριά • Εξωτερική οθόνη
Διαστάσεις / Βάρος

270mm x 240mm x 110mm / 2,13kgr

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ARCADIA III
ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
Είδη
•1.000
Τμήματα

•28 εμφανή με Shift
Χειριστές
•10 με δυνατότητα παρακολούθησης
συνόλου ανά χειριστή
•Επιλογή χειριστή με χρήση κωδικού
•Προγραμματισμός προσβάσεων χειριστή

σε διορθώσεις, ακυρώσεις κ.λ.π
Τρόποι πληρωμής
•20 τρόποι πληρωμής
•Μετρητά •Επιταγές •Πιστωτικές κάρτες •Πληρωμή μικτή (μετρητά και κάρτες)
•Αυτόματος υπολογισμός ρέστων

Συναλλαγές Πωλήσεων
•Πωλήσεις σε τμήμα και σε είδη με ελεύθερη ή προγραμματιζόμενη τιμή
•Εκπτώσεις στο σύνολο ή βάση ποσοστού στο είδος ή στο μερικό σύνολο
•Διορθώσεις-αλλαγές
•Πολλαπλασιασμός με χρήση δεκαδικών
•Προβολή μετρητών στο συρτάρι

Αναφορές
•Εκτύπωση ημερήσιων πωλήσεων με ανάλυση ανά Φ.Π.Α
•Ανάλυση ταμείου πωλήσεων ανά χειριστή/είδος/τμήμα
•Συγκεντρωτική πωλήσεων ανά τμήμα και ημερομηνία
•Στατιστικές πωλήσεων ανά ώρα/ημέρα/μήνα

•Απόδοση Φ.Π.Α από ημερομηνία ως ημερομηνία
•Εκτύπωση προγραμματισμού και παραμέτρων "΄Εκδοση αντιγράφου "Ζ" ημέρας
Απόδειξη
•Τίτλος απόδειξης σε 6 γραμμές 32 χαρακτήρων
•Γραφική εικόνα στην αρχή και στο τέλος της απόδειξης
•3 γραμμές υπότιτλος (20-32 χαρακτήρες)

Εκτυπωτής
•Δυο θερμικοί εκτυπωτές τύπου Fujitsu FTP-628 Easy Load
•Χαρτοταινία 57mm
•32 Χαρακτήρες ανά γραμμή
Πληκτρολόγιο

•53 Πλήκτρων
Οθόνη
•Δυο οθόνες ρυθμιζόμενου ύψους•Φωτιζόμενες
•Αλγοριθμικές τύπου LCD
•6 χαρακτήρω •Τηλεσκοπική

Ηλεκτρονικά
•Εσωτερικό τροφοδοτικό 100~240 V (+/-10%) 60 Hz/50Hz (+/-5%)
Θύρες επικοινωνίας
•RS-232 για σύνδεση με Η/Υ
•RS-232 για σύνδεση με Barcode

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



HITEC PLUS RESTAURANT
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

• Διαχείριση 150 τραπεζιών
• Διαχείριση 7500 ειδών με αποθήκη
• Διαχείριση 60 τμημάτων με SHIFT
• Διαχείριση 20 κατηγοριών παραγωγής ειδών (π.χ. κουζίνα - ψησταριά κ.λ.π.)
• Διαχείριση 10 πληρωμών
• Διαχείριση 10 χειριστών

• Mεταφορά συνόλων από TPAΠEZI σε TPAΠEZI
• Mεταφορά συνόλων από XEIPIΣTH σε XEIPIΣTH
• Aυτόματο κλείσιμο τραπεζών κατά την έκδοση Z
• Eκτύπωση ανοιχτών λογαριασμών ανά χειριστή
• Eκτύπωση ανάλυσης λογαριασμού πριν το κλείσιμο αυτού

• Eκτύπωση συνόλων ανά τραπέζι
• Υπολογισμό Δημοτικού φόρου στις καθαρές πωλήσεις
• Yπολογισμού ποσοστού ανά XEIPIΣTH
• Tιμοκατάλογοι 3 (τρεις)
• Αποστολή εκτύπωσης της παραγγελίας ξεχωριστά στο κάθε τμήμα παραγωγής
σε κουζίνα, bar...

Eπιπλέον Αναφορές:

• Ανοικτών τραπεζιών
• Συγκεκριμένου τραπεζιού με πλήρη καταγραφή όλων των παραγγελιών
• Εκτύπωση ημερήσιων πωλήσεων με ανάλυση ανά Φ.Π.Α
• Ανάλυση ταμείου, πωλήσεων ανά χειριστή / είδος / τμήμα
• Συγκεντρωτικής πωλήσεων ανά τμήμα και ημερομηνία

• Στατιστικές πωλήσεων ανά : Ώρα - Ημέρα - Μήνα
• Απόδοση Φ.Π.Α. από ημερομηνία έως ημερομηνία
• Εκτύπωση προγραμματισμού και παραμέτρων
• Έκδοση αντιγράφου «Ζ» ημέρας

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ELEGANT ΙΙ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Τμήματα
• 16Τμήματα(με SHIFT)
• Προκαθορισμένη τιμή
• Μονή πώληση • Όριο ποσού στην πώληση
Είδη

• 2.000 PLU (15.000 προαιρετικά)
• Προκαθορισμένη τιμή πώλησης • Μονή πώληση
• Προαιρετική ανοιχτή τιμή σε PLU • Διαχείριση αποθήκης
• ΦΠΑ με 5 κατηγορίες
Πληρωμές

• ΜΕΤΡΗΤΑ, Επιταγές, 3 Πιστωτικές κάρτες • Πληρωμή μικτή (μετρητά και κάρτες)
• Διαχείριση 3 ξένων νομισμάτων • Αυτόματος υπολογισμός ρέστων
Χειριστές
• 20 χειριστές • 20 χαρακτήρες για το όνομα χειριστή
• Προσωπικός κωδικός έως 8 χαρακτήρες
Συναλλαγές πωλήσεων

• Πωλήσεις σε τμήμα και σε είδη με ελεύθερη ή προγραμματισμένη τιμή
• Εκπτώσεις στο σύνολο ή βάσει ποσοστού στο είδος ή στο μερικό σύνολο
• Διορθώσεις-Αλλαγές• Πολλαπλασιασμός με χρήση δεκαδικών
• Προβολή μετρητών στο συρτάρι
Αναφορές

• Ημερήσιο και φορολογικό ισοζύγιο
• Τμημάτων - Ειδών-Περιοδικών πωλήσεων -Χειριστών • Ωριαία ισοζύγια
Απόδειξη
• Τίτλος απόδειξης σε 7 γραμμές 24 χαρακτήρων
• Γραφική εικόνα στο τέλος της απόδειξης
• 10 επιλεκτικά ευχαριστήρια μηνύματα

Διαστάσεις και βάρος
• Πλάτος: 300 mm, Μήκος: 210 mm, Υψος: 120 mm • Βάρος: 3 kg
Εκτυπωτής :
• Θερμική εκτύπωση
• Δύο χαρτοταινίες με ανεξάρτητη προώθηση ταινίας

• 18 γραμμές/δευτερόλεπτο
• 24χαρακτήρες ανά γραμμή
• 2 μορφές γράμματος: απλό και διπλού ύψους
• Πλάτος ταινίας 37 mm
• Αισθητήρας τέλους χαρτιού απόδειξης και ημερολογίου
Οθόνη

• Αλφαριθμητική τύπου LCD • Back light
Πόρτες επικοινωνίας
• 2 θύρες RS-232 •1 σειριακή για σύνδεση με PC
•1 σειριακή για σύνδεση με SCANNER ή ΖΥΓΟ
Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά

• Εσωτερική μπαταρία και εξωτερικός μετασχηματιστής AC ή DC
• Αυτονομία τουλάχιστον 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας ή 1500-2000 αποδείξεις

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΧΩΣ ΟΡΙΑ
Η CRL είναι η νέα ταμειακή μηχανή πολλαπλών χρήσεων με πολλές χρήσιμες λειτουργίες και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σαν φορητή ή σταθερή μηχανή. Οι μικρές διαστάσεις της ,ο γρήγορος εκτυπωτής
της, η συνδεσιμότητα με Η/Υ , BARCODEscanner και ζυγαρία, οι δύο φωτιζόμενες αλφαριθμητικές
οθόνες ,τα 16 τμήματα, οι 3000 κωδικοί ειδών και οι 4 χειριστές είναι οι δυνατότητες της CRL που την
κάνουν ικανή να καλύψει όλες τις απαιτήσεις των καταστημάτων είτε είναι σε σταθερό είτε σε κινητό
σημείο

ΦΟΡΗΤΗ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η CRL έχει την ικανότητα να αποδίδει εξίσου  καλά και κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες σε
θερμοκρασία 0-48C και με υγρασία έως και 100%. Είναι αδίαβροχη, με μικρές διαστάσεις ,εύκολα
μεταφερόμενη και οι εσωτερικές μπαταρίες της εκδίδουν έως και 800 αποδείξεις.Συνδέεται με φορητή
ζυγαριά , έχει φωτιζόμενες οθόνες και ένα πολύ γρήγορο εκτυπωτή. Για όλα αυτά η CRLείναι η
άριστη λύση για όλους τους υπαίθριους χώρους που χρειάζονται μια γρήγορη και αποτελεσματική
ταμειακή μηχανή.

ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ AΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η CRL διαθέτει ένα σύγχρονο εκτυπωτή   με  εύκολο πέρασμα χαρτοταινίας (easyload) και ταχύτητα
έως και 20 γραμμές ανά δευτερόλεπτο. Το πλάτος της χαρτοταινίας είναι 38,5 mm και με μοναδική
ικανότητα της εκτύπωσης 24 γραμμάτων σε μία γραμμή

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Αυτόματη έκδοση Ζ μόλις συμπληρωθούν 24 ώρες (Νέα δυνατότητα)
Εκτύπωση του barcode στην απόδειξη (Νέα δυνατότητα)
Διαχείριση Εισιτηρίου για BARS(Νέα δυνατότητα)
* Σύνδεση με Η/Υ,SCANNERκαι Ζυγαριά
* Όριο στα ποσά Ειδών και Τμημάτων
* Όριο στο Μερικό Σύνολο
* Εκτύπωση γραφικού λογοτύπου
* Επιλογή χρήσης υποδιαστολής στα ποσά
* Διαχείριση ειδών με ανοικτή τιμή
* Διαχείριση συναλλάγματος
* Διαχείριση αποθήκης με αναφορά υπολοίπων
* Ακύρωση όλης της Απόδειξης

Εκτύπωση ΦΠΑ και ΚΑΘΑΡΟΥ στην απόδειξη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* Λογότυπο 8 γραμμών με 24 Χαρακτήρες
*       16 ορατά Τμήματα και 3000 κωδικοί ειδών
*       4 χειριστές
* Ταχύτατη εκτύπωση 20 γραμμές ανα sec
* Γραφική εικόνα στο πάνω μέρος της απόδειξης
*       2 Φωτιζόμενες Αφαριθμητικές Οθόνες (LCD) 16 ψηφίων
* Προγραμματισμός γραφικού, τμηματων, ειδων χειριστών από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
* Εσωτερική μπαταρία για την εκτύπωση 1000 αποδείξεων

WisDor CRLWisDor CRL

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

289€289€



TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

INFOCARINA i28 …………………………………….299,00 €
INFOCARINA PLUS…………………………......…..429.00 €
ARCADIA III……………………………………..….…499,00 €

HITEC PLUS RESTAURANT………………………..659,00 €
ELEGANT ΙΙ……………………………………………429,00 €
ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ………………………………….60,00 €
ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ…………………………….…….42,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)……………….…………30,00 €

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αρχικό προγραμματισμό.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

WisDor CRLWisDor CRL

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

289€289€


