
POS i AKCESORIA

POS ESLINE C

POS QUANT

POS VELOX

POS ESLINE i3

Promocyjny zestaw
gastronomiczny SMALL

Promocyjny zestaw
gastronomiczny MEDIUM

Promocyjny zestaw
gastronomiczny LARGE

Promocyjny zestaw
gastronomiczny MEGA

Czytnik kart
magnetycznych (MSR)

Czytnik kart 
zbliżeniowych (RFID)

Szuflada kasowa

2-gi ekran LCD 9,7” do POS

Karta kelnerska/lojalnościowa

Karta zbliżeniowa RFID
- bransoletka

POS Service Pack Extra Care

POS Service Pack 36 Standard

NPOS C300 USB+ETH+RS

Buzzer!

15” pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, procesor Intel® Celeron 3867U 1.8GHz, 4GB RAM, M.2 SSD 128GB, porty: 4xRS232 (COM), 2x USB 3.0,
3x Powered USB 12V, 1x Powered USB 24V, 1x USB C, 1x Display Port, WiFi, Bluetooth, LAN 10/100/1000, VGD, zewnętrzny zasilacz, 24-mc gw., Windows 10IoT

15" pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, procesor Intel® Core™ J1900 2.0GHz, 4GB RAM, SSD 120GB, porty:  2xRS232 (COM), 3xUSB 2.0, 
1xUSB 3.0, LAN 10/100/1000, zasilacz zewnętrzny, 24 miesiące gwarancji, Windows 10IoT

15” pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, procesor Intel® Core i3-7100U , 2.4GHz, 8GB RAM, M.2 SSD 128GB, porty: 4xRS232 (COM), 2x USB 3.0,
3x Powered USB 12V, 1x Powered USB 24V, 1x USB C, 1x Display Port, WiFi, Bluetooth, LAN 10/100/1000, VGD, zewnętrzny zasilacz, 24-mc gw., Windows 10IoT

15" pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, procesor Intel® Core™ i3-7100U 2.4GHz, 8GB RAM, SSD 120GB, porty:  3xRS232, 4xUSB 2.0,
4x USB3.0, LAN 10/100/1000, 2-przegubowa podstawa, zasilacz zewnętrzny, 24 miesiące gwarancji, Windows 10IoT

10” pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, procesor Intel® Celeron® N3450, 4GBRAM, flash 64GB, Windows

W skład zestawu wchodzą:
POS QUANT P-CAP – system operacyjny MS Windows 10 – SOGA wersja XS

W skład zestawu wchodzą:
POS QUANT P-CAP – system operacyjny MS Windows 10 – SOGA – 1 moduł dodatkowy

do POS: VELOX, QUANT, INTENSA

do POS: VELOX, NOIR, QUANT

dedykowana do POS 5 regulowanych przegród na banknoty, 8 na bilon

karta RFID Mifare 13.56 MHz umieszczona na pasku

Wypożyczenie urządzenia zastępczego, koszt przesłania do wskazanego punktu wraz z odbiorem uszkodzonego urządzenia, koszt przesłania urządzenia
po naprawie łącznie z odbiorem urządzenia zastępczego. Zakup możliwy wyłącznie przy zakupie urządzenia - na jednej fakturze. Nie ma możliwości
zakupu w terminie późniejszym.

Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy od daty zakupu. Zakup możliwy wyłącznie przy zakupie urządzenia - na jednej fakturze.
Nie ma możliwości zakupu w terminie późniejszym.

Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 300mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 80mm, Średnica rolki: 83mm, złącza 
komunikacyjne: USB + RS-232 + Ethernet, obcinacz papieru

Tzw. "dodatkowy dzwonek". Urządzenie podłączane do drukarki generujące dodatkowy głośny sygnał informujący o wydruku

W skład zestawu wchodzą:
POS QUANT PCAP – system operacyjny MS Windows – SOGA wersja podstawowa – 3 moduły dodatkowe

W skład zestawu wchodzą:
POS VELOX P-CAP – system operacyjny MS Windows 10 – SOGA – wszystkie moduły dodatkowe

2 990,00 zł

3 690,00 zł

4 990,00 zł

4 390,00 zł

1 290,00 zł

2 990,00 zł

3 990,00 zł

4 990,00 zł

5 990,00 zł

300,00 zł

500,00 zł

290,00 zł

dodatkowy ekran LCD 9,7” montowany do POS: QUANT/VELOX 1 000,00 zł

2-gi ekran LCD 9,7” do POS uniwersalny ekran dodatkowy LCD 9.7” na USB 1 000,00 zł

karta magnetyczna, różne wzory. Dla obsługi lub lojalnościowa 5,00 zł

10,00 zł

150,00 zł

500,00 zł

590,00 zł

NPOS T800 USB+ETH+RS Rodzaj druku: TERMICZNY, szybkość wydruku: 260mm/sek, rozdzielczość wydruku: 203 dpi, szerokość papieru: 58 i 80mm, średnica rolki: 83mm, złącza 
komunikacyjne: USB+Ethernet+RS, obcinacz papieru

690,00 zł

NPOS C300 USB+ETH+WIFI
Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 300mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 80mm, Średnica rolki: 83mm, złącza 
komunikacyjne: USB+Ethernet+WiFi, obcinacz papieru

690,00 zł

NPOS T800 USB+WIFI Rodzaj druku: TERMICZNY, szybkość wydruku: 260mm/sek, rozdzielczość wydruku: 203 dpi, szerokość papieru: 58 i 80mm, średnica rolki: 83mm, złącza 
komunikacyjne: USB+WiFi, obcinacz papieru 790,00 zł

99,00 zł

Stojak N-TAB Stojak umożliwiający stworzenie stanowiska sprzedażowego wykorzystującego tablet i drukarkę 390,00 zł

GCS Przywoływacz klienta
– programator

Urządenie umożliwia zakodowanie krążka przywołującego klienta po odbiór zamówienia oraz wysłanie powiadomienia o gotowości zamówienia do odbioru 490,00 zł

GCS Przywoływacz klienta
– krążek

Przywoływacz klienta w formie krążka. Wręczany klientowi w momencie przyjmowania zamówienia. Za pomocą sygnałów świetlnych i wibracji 
sygnalizuje gotowość zamówienia do odbioru. 190,00 zł

GCS Przywoływacz klienta
– ładowarka

Stacja ładowarki uzupełnia poziom baterii krążków przywołujących. Jedna ładowarka umożliwia równoczesne ładowanie do 10 przywoływaczy 190,00 zł

WCS pager w formie zegarka Odbiornik sygnału emitowanego przez przycisk klienta 290,00 zł

WCS przycisk klienta Przycisk klienta instalowany na stoliku. Po naciśnięciu kelner otrzymuje powiadomienie o konieczności podejścia do danego stolika 50,00 zł

WCS baza przywoławcza Urządzenie odbierające sygnał wysyłany przez przycisk klienta i wyświetlający numer stolika proszącego o podejście 290,00 zł

KCS przywoływacz kuchenny
- koder

Umożliwia wysłanie do kelnera powiadomienia o gotowości posiłku do odebrania 290,00 zł

KCS pager w formie zegarka

KCS przycisk klienta

Odbiornik sygnału emitowanego przez przywoływacz kuchenny (programator) i przycisk klienta

Przycisk klienta instalowany na stoliku. Po naciśnięciu kelner otrzymuje powiadomienie o konieczności podejścia do danego stolika

290,00 zł

50,00 zł

KCS nadajnik kuchenny
Urządzenie wymagane jest jedynie w przypadku, kiedy chcemy umożliwić wykorzystanie pagerów równocześnie do odbierania powiadomień
z kuchni jak i od klientów

290,00 zł

Tablet 10”

W skład zestawu wchodzą:
Tablet 10”- system operacyjny Windows – drukarka NPOS – stojak – SOGA XS – SOGA cloud

1 990,00 zł
Promocyjny zestaw
gastronomiczny SOGA TAB



OPROGRAMOWANIE I SYSTEMY DEDYKOWANE

SOGA moduł dostawy telefonicznej

SOGA moduł raportów własnych

Obsługa zamówień telefonicznych dowozu do Klienta. Umożliwia identyfikacje klienta na podstawie numeru telefonu
(wymagany telefon z OS Android)

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość przygotowania raportów na podstawie danych
wprowadzonych do programu

590,00 zł

590,00 zł

SOGA przygotowanie raportu Usługa przygotowania raportu dedykowanego wykonanego wg specyfikacji Klienta 1 990,00 zł

SOGA system lojalnościowy Pozwala na przygotowanie i prowadzenie systemu lojalnościowego w ramach jednego lokalu 590,00 zł

SOGA system motywacyjny Dzięki niemu wyznaczysz plan sprzedaży i wynikający z tego system premiowania pracowników 590,00 zł

SOGA wersja jednostanowiskowa

SOGA
dodatkowe stanowisko sprzedaży

SOGA moduł magazynowy

SOGA wersja jednostanowiskowa
z modułem magazynowym

SOGA XS wersja jednostanowiskowa

SOGA zamówienia www

Profesjonalny a zarazem przyjazny system usprawniający pracę w każdym obiekcie gastronomicznym gdzie szybka i sprawna obsługa klienta jest 
najwyższym priorytetem. Gwarantuje szybką i wygodną pracę z wykorzystaniem ekranów dotykowych.

Każde kolejne stanowisko sprzedaży

Moduł uzupełniający działanie całego systemu o funkcje związane z obsługą szeroko pojętego zaplecza magazynowego

Promocyjny pakiet oprogramowania, w skład którego wchodzi SOGA wersja podstawowa oraz SOGA moduł magazynowy.
RABAT 690zł od ceny 3 180 zł. Promocja czasowa.

Usługa świadczona na własnej stronie internetowej Klienta umożliwiająca obsługę zamówień internetowych bezpośrednio w programie SOGA

System sprzedaży przeznaczony do bardzo małych obiektów gastronomicznych.

1 590,00 zł

1 590,00 zł

1 590,00 zł

1 990,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

SOGA
obsługa bonownika Android Obsługa tzw. mobilnych bonowników kelnerskich. Instalacja na urządzeniu z systemem Android. Opłata za każdą sztukę 590,00 zł

SOGA cloud Aplikacja chmurowa umożliwiająca zdalny nadzór właściciela nad funkcjonowaniem lokalu 590,00 zł

SOGA monitoring Przesyłanie do systemu monitoringu informacji o zdarzeniach jakie miały miejsce w programie. 590,00 zł

SOGA eksport danych do programu
księgowego

SOGA druga drukarka fiskalna

SOGA obsługa ekranów
kuchennych KDS

SOGA - obsługa ekranów
informacyjnych RDS

SOGA rejestracja czasu pracy

SOGA wersja sieciowa

SOHO program hotelowy do 10 pokoi

Moduł umożliwiający współpracę z programem księgowym (przed zamównieniem należy potwierdzić aktualną listę obsługiwanych programów)

Umożliwia połączenie drugiej drukarki fiskalnej do obsługi paragonów, np. w przypadku prowadzenia oddzielnej sprzedaży napojów alkoholowych

Nowoczesny system przeznaczony do obsługi hoteli oraz innych obiektach branży hotelarsko – turystycznej należących do segmentu małych i średnich

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 30 pokoi. Również w pakiecie H+G

Bezpośrednie przesyłanie zamówień kelnerów na ekran umieszczony na kuchni. Pozwala również na zwrotną informację o gotowości zamówienia

Informacja dla klientów odnośnie stanu realizacji ich zamówienia. Przygotowany głównie z myślą o lokalach typu fast-food. Wymaga KDS

Pozwala na rejestrację czasu pracowników bezpośrednio na urządzeniu POS. Zawiera również część analityczną

Obsługa sieci lokali. Gospodarka magazynowa prowadzona w centrali. Sprzedaż w centrali i punktach do niej podłączonych. Koszt centrali: 3080zł
(z jednym POS). Koszt licencji podrzędnych: 1350zł x ilość POS plus 500zł za każdą licencję podrzędną.

SOHO program hotelowy do 30 pokoi

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

opis

990,00 zł

1 990,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 50 pokoi. Również w pakiecie H+GSOHO program hotelowy do 50 pokoi 2 990,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 70 pokoi. Również w pakiecie H+GSOHO program hotelowy do 70 pokoi 3 990,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 90 pokoiSOHO program hotelowy do 90 pokoi 4 990,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami powyżej 90 pokoiSOHO progr. hotelowy pow. 90 pokoi 5 990,00 zł

Każde dodatkowe stanowisko obsługiSOHO dodatkowe stanowisko obsługi 990,00 zł

Moduł umożliwiający obsługę rezerwacji internetowych w programie SOHO. Współpracuje z Profitroom, Hotel Systems, Hotres.
Dodatkowa opłata w przypadku zmiany ilości pokoiSOHO moduł rezerwacji internetowych 50%

wartości

SOHO współpraca z programem
gastronomicznym

SOHO współpraca
z programem SOSPA

SOHO moduł raportów własnych

SOHO eksport danych
do programu księgowego

SOHO obsługa zamków elektr.

SOHO obsługa centrali telefonicznej

SOHO rezerwacja powyżej 3 obiektów

SOSPA program dla SPA
do 10 zasobów

SOSPA program dla SPA
do 30 zasobów

SOSPA program dla SPA
powyżej 30 zasobów

SOSPA dodatkowe stanowisko obsługi

Moduł umożliwiający połączenie programów SOHO (hotel) i SOGA (gastronomia).
Przy jednoczesnym zakupie oprogramowania SOGA, SOHO - moduł GRATIS!

Moduł umożliwiający połączenie programów SOHO (hotel) i SOSPA (wellness).
Przy jednoczesnym zakupie oprogramowania SOGA, SOHO i SOSPA - moduł GRATIS!

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość przygotowania raportów na podstawie danych 
wprowadzonych do programu

Moduł umożliwiający współpracę z programem księgowym (przed zamównieniem należy potwierdzić aktualną listę obsługiwanych programów)

Moduł rozszerzający funkcje SOHO o możliwość rezerwacji większej ilości obiektów typu sauna, billard, SPA. Wersja podstawowa pozwala 
na rezerwację do 3 obiektów

Każde dodatkowe stanowisko obsługi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA jak również samodzielnie funkcjonującymi salonami odnowy.

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA posiadającymi do 30 zasobów. Jako zasób rozumiane jest stanowisko 
podlegające rezerwacji.

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA posiadającymi powyżej 50 zasobów. Jako zasób rozumiane jest stanowisko 
podlegające rezerwacji.

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowania SOHO o możliwość współpracy z centralą telefoniczną

Moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej o obsługę zamków elektronicznych

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

790,00 zł

990,00 zł

590,00 zł

SOGA XS
rozszerzenie do wersji pełnej Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności wersji XS do pełnej wersji oprogramowania w wersji jednostanowiskowej 1 590,00 zł

SOGA wersja abonamentowa
1 miesięczna Abonament na wykorzystanie licencj czasowa 1-miesięczna 159,00 zł


