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MobilFizetés
Kereskedő i f i zető terminál

megoldás

Ha nem akar bonyolult rendszert, vagy

csak néhány helyen szükséges a

MobilFizetés biztosítása, esetleg időszako-

san vagy hordozhatóan kell rendelkezésre

álljon egy rendszer amit alkalmazna.

A megoldás elkészült, használja!
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Mobil, kisméretű, nem irodai kör-

nyezetben is könnyen alkalmazható

kézi készüléken futó, MobilFizetési

rendszer, amely elsősorban a kész-

pénzkímélő megoldásokat igénylő helyeken

alkalmazható.

Alkalmazható önálló mini alkalma-

zásként, vagy beépülő modulként

bármely számlázó, kerekedői prog-

ramba.

A Microsoft Windows CE vagy Mobile és

XP/Vista operációs rendszeren futó alkalma-

zás könnyen megtanulható, érintőképernyőre

és billentyűzetre optimalizált alkalmazás,

amely egyszerű és hatékony munkatársként

viselkedik.

Bizonylato lás

A rendszer biztosítja minden tranzakció

önálló tárolását, lekérdezhetőségét saját

belső adatbázis kezelésével.

További lehetőség az elektronikus adatok

nyomtatásának lehetősége, ezzel a szüksé-

ges papír alapú bizonylatolás biztosítása az

elszámolásokhoz.

Nyomtató használat esetén akár össze-

épített POS megoldás, vagy vezeték

nélküli BlueTooth kapcsolat is alkal-

mazható.

POS megoldásokban 60 vagy 80 mm

papírszélességű hőpapír, akár elő-

nyomattal is használható.

Speciá l is integráció

A rendszer rugalmasan, konfigurálható, és lehetőséget

biztosít egyedi kereskedői megoldásokba történő beépí-

tésre (pénztárgép rendszerek, kereskedői mobil rendsze-

rek, ügyfélszolgálati megoldások).

MFPOS

MobilFizetés értékesí tő

terminál

Listák, kimutatások

A MobilFizetés terminál ké-

pes nyomtatásban és képer-

nyőn is megjeleníteni a tranz-

akció adatokat, ezzel támo-

gatva a leszámolási és pénzle-

adási eljárást.

ERP kapcsolat

A MobilFizetési terminálok alkalmazása során

képződött adatok, — akár mobil kézi számító-

gép akár PC oldalon történő használat esetén is

—biztosítják a vállalti és vállaltirányítási rend-

szerek számára szükséges analitikus adatokat..
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