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Les millors solucions per a professionals

Ordenadores industriales de logística para carretillas

Las mejores soluciones para profesionales

C a r a c t e r í s t i c a s  d e  I N T E R  T P V :

És  una  aplicació  a  mida pel seu comerç i  en funció a  les seves 
necessitats es pot instal.lar en un únic terminal o en una xarxa local  de 
terminals de punts de venda.

Control punt de venda pel comerç

Les millors solucions per a professionals

Totes les funcions del programa punt de 
venda estan dissenyades perquè funcionin  
sota pantalles tàctils.

Vendes fàcils i àgils, a partir de codis de 
barres, codis interns i fotografies dels 
productes. Consta   de  diferents  formes  
de  realitzar  consultes dels articles.

Gràcies a les múltiples funcions permet 
l’administració de la caixa amb un control 
exhaustiu dels pendents, de totes  les 
entrades i sortides  de caixa i vendes 
realitzades  en  diferents  formes  de  
pagament.

Realitza  un  complert  control  de  les  
existències.

Permet consultar estadístiques de les vendes realitzades : per article, per client, per data...

També  te  l’opció de realitzar cartells i etiquetes dels productes per una millora de la presentació 
d’aquests per estimular la compra en el punt de venda.

Una de les funcions  importants de que disposa,  és  la possibilitat  de realitzar àgils  promocions  i       
ofertes  totalment configurables  per l’usuari  permetent així promocionar productes que li interessin  per          
optimitzar la rendibilitat del negoci.

AUGMENT

DE LES 

VENDES

INTER TPV és una completa solució  per gestionar  i 
controlar totes les funcions necessàries  del seu punt de 
venda.   Aquest software   ràpid, rentable i  directe és 
ideal per la  fidelització dels clients, ja que s’hi 
poden realitzar promocions i ofertes augmentant 
considerablement  les vendes.
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La solució d’ INTER TPV és  complimenta  amb  un terminal de punt de venda compacte, robust i fiable. 

TPV  Compacte tàctil de 15” TFT LCD
Processador Intel Celeron (Socket 775)
Disc dur 160 GB
Memòria 1 Gb

Impressora de tiquets tèrmica 
Dimensions   ample : 145 mm  profun. : 195 mm  alt : 146 mm
Velocitat d’ impressió 200 mm/seg
Resolució 180 dpi

Calaix portamonedes amb obertura automàtica 
5 Pinces fixes i 8 forats de monedes extraïbles

Mini lector làser de sobretaula de codis de barres
Connexió USB , PS/2
Alterna 20 línies  omnidireccionals i una línia per llegir els codis

Balança per a connexió al terminal punt de venda
Plat de pesatge amb acer inoxidable 
Display retroil.luminat i amb doble indicació al costat del venedor i comprador

Visor de 40 caràcters (2 línies de 20)
Connexió port USB 2.0
Rotació de fins a 336º
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