Obchodovanie
v teréne?
Žiadny problém.

SMARTPRINTER vám umožní vykonávať objednávky
alebo samotný predaj priamo u zákazníka.

Ako to funguje?
SMARTPRINTER je mobilné zariadenie,
ktorého základom je certifikovaná mobilná
fiskálna tlačiareň s Bluetooth rozhraním.
Všetky obchodné transakcie sa potom
vykonávajú prostredníctvom aplikácie
PegasPosMobile, ktorá pracuje
na platforme Android - napríklad na
vašom mobilnom telefóne.

Vyberte si z režimov aplikácie
PegasPosMobile:
ź Dlhodobá práca

na batérie
ź Bezdrôtovo i diaľkovo ovládateľné
ź Zabudované štandardné rozhrania pre

komunikáciu: Bluetooth, WiFi,
3G/GPRS, RFID/NFC, USB, atď.
ź Prirodzene využíva a podporuje vlastnosti

mobilných dátových sietí.
SMARTPRINTER sleduje súčasné trendy mobility.

1. Mobilný predajca
2. Objednávkový terminál
3. Registračná pokladnica
(obchodný a reštauračný režim)

Pripojenie zariadení:
ź Bluetooth, serial, USB do PC, SmartPhone, tablet (ovládanie

tlačiarne cez program...)
ź WiFi, 3G/GPRS (umožňuje ovládanie cez internet...)
ź Bluetooth na pripojenie HID zariadení (snímač čiarového

kódu, klávesnica, externý displej...)
ź NFC komunikácia - pre vernostné systémy na báze
SmartPhone, technicky pripravené na bezhotovostné
bezkontaktné platby
ź µSD pamäťové karty pre elektronický žurnál a databázu PLU
ź Polohovateľný dotykový displej TFT 320 x 240 bodov

Pripojenie zariadení:

INTERNET
3G/GPRS
NFC

Serial

1. Mobilný predajca

2. Objednávkový terminál

3. Registračná pokladnica

Poskytuje funkcie umožňujúce
automatizáciu procesu mobilného predaja.
Aplikácia PegasPosMobile môže byť
naplnená objednávkami klientov.
Predajca ich môže priamo u klienta:

Spolupracuje s nadradeným reštauračným
softvérom, automatizuje procesy v
reštauračných prevádzkach a čašníkom
umožňuje:

Poskytuje komplexnú funkcionalitu
obchodnej alebo reštauračnej registračnej
pokladnice s parametrami systémovej
pokladnice.

ź pohyb po vzdialených terasách a

ź prevádzka s jedným pracovníkom.
V prípade potreby použitia v jednoduchých
prevádzkach je schopná pracovať v „STAND
ALONE„ režime bez potreby použitia ďalšej
aplikácie alebo hardvéru

ź modifikovať
ź vytvárať nové
ź zrealizovať samotný predaj s

fiskálnym dokladom alebo dodacím
listom.
Všetky transakcie sú v aplikácii zaznamenané pre
následné odovzdanie do nadradeného podnikového
ERP informačného systému.

Váš predajca:

tvorbu objednávok, ktoré sú
následne tlačené vo výrobe (bar,
kuchyňa)
ź spolu s certifikovanou fiskálnou

tlačiarňou vyúčtovávanie dokladov
priamo pri stole klienta.

ź prevádzka s viacerými pracovníkmi.
V prípade potreby použitia v náročnejších
prevádzkach so skladovým hospodárstvom sa
môže prostredníctvom aplikácie Synchronizačný
Server stať súčasťou obchodného systému.

