
TIQUETS EN ESPERA 
Mantingui varis tiquets oberts. No faci esperar al següent client mentre el primer 
s’acaba de decidir. 

PERFILS D’USUARI
Defineixi els perfils de cada venedor configurant el seu nivell d’accés i 
funcionalitat Varis venedors per terminal.
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TPV

TERMINALS TÀCTILS DE PUNT DE VENDA

TÀCTIL I MULTISECTORIAL
Adapti les botoneres tàctils i les dades a enregistrar segons necessitats 
específiques del seu sector.

PORTAMONEDES, VISOR I IMPRESSIÓ DE TIQUETS
El cobrament o pagament en metàl·lic activa l’obertura del calaix portamonedes. 
Dissenyador de tiquets de venda, regal, comprovant..

BÀSCULES I CODIS DE BARRES
Connecti el seu TPV amb bàscules i lectors de codis de barres,. Configuració i 
lectura de codis de barres compostos (producte+preu o producte+unitats).

TARIFES DE PREUS
Possibilitat de preus diferents per botiga, o per client si l’identifiquem.

ALBARANS COBRATS 
Opció a identificar al client per aplicar tarifes o preus especials. Conversió del 
tiquet en Albarà Cobrat. Els albarans s’agrupen i facturen des de Central.

CONTROL CAIXA 
Comptabilitzi els moviments de caixa i enregistri les sortides per pagaments 
(transportistes, factures...). i les entrades per cobraments extraordinaris. Arqueig i 
tancament de caixa per terminal. Saldo inicial per canvi dia següent.

GESTIÓ  D’ESTOCS
Conegui, des de central i al moment, l’estoc de cada botiga i prepari les 
reposicions i necessitats de compres. Faci, des de el TPV, comandes especials a 
Central i traspassos d’articles entre botigues.

MÚLTIPLES FORMES PAGAMENT  I COBRAMENT 
Comptat, targetes, ... o cobrar un tiquet en vàries formes de pagament.

DES DE LA CENTRAL
I EN TEMPS REAL
GESTIONI TOTES

LES SEVES BOTIGUES

Administració de terminals des de CENTRAL.

Actualitzi des de Central les tarifes de preus i ofertes que s'han d'aplicar en 
cada tenda.

Sàpiga a l'instant les vendes que s'estan produint en cada botiga.

Conegui les existències reals de cada tenda i anticipi’s a les necessitats 
d’aprovisionament o elaboració.

Terminals tàctils de Punt de Venda

Administri l'històric de tiquets en Central per obtenir les cintes de control 
que desitgi.

Comptabilitzi automàticament moviments i tancaments de caixa de totes 
les terminals alhora.

Liquidi les comissions o incentius als seus venedors.

COMERÇ MINORISTA


