
Pokladní systém PEXESO pro Android (4990,- bez DPH 303600)

PEXESO je  unikátní  a  uživatelsky  velmi příjemný  a  jednoduchý pokladní  systém,  pro  dotykové  monitory,dotykové
pokladny (POS), tablety, chytré telefony a jiné mobilní terminály a zařízení, které pracují se známým operačním systémem
Android. PEXESO je možné používat pouze dotykem na displej a není možné ho ovládat pomocí myši.
Hlavní přednosti PEXESA

je velmi jednoduchý a intuitivní na ovládání
je uživatelsky přívětivý a přizpůsobí se vašim potřebám
umožňuje nastavení barev, stolů a položek na úrovni uživatele
pracuje  na  základě  systému “Drag  and  drop” (táhni  a  pusť)  -  stačí  danou
položku či stůl podržet a přetáhnout na jiné místo
byl navržen pro rychlé účtování
poskytuje statistiky - počítá kliky obsluhy, rychlost zaúčtování a vyhodnocuje
nejlepšího  obsluhujícího  (vhodné  pro  individuální  motivační  systém
odměňování zaměstnanců)

TŘI APLIKACE V JEDNOM
Pokladní systém PEXESO obsahuje 3 typy pokladny, které můžete využít dle vašich
potřeb.  Buď  jako  pokladnu  pro  restauraci,  obchod  nebo  pro  osobní  využití  za
účelem správy finančního rozpočtu.
1. PEXESO PRO RESTAURACE

Určeno  pro  všechny  druhy  gastronomických  provozů  od  restaurací,  přes
pizzerie, bageterie, fasfoody, kavárny, ale také bary, kluby, diskotéky a další.

2. PEXESO PRO OBCHOD
Vhodné pro jakýkoliv typ obchodu s prodejem zboží nebo služeb, jakou jsou
například módní domy, potraviny, květinářství, kadeřnictví a další.

3. OSOBNÍ POKLADNA
Prémiová aplikace, která umožňuje vedení a správu osobního rozpočtu a stav vaší aktuální finanční bilance. Díky PEXESU
můžete denně monitorovat vaše příjmy a výdaje.

Varianta 1
mám malou provozovnu, mám zařízení (tablet), na němž budu provozovat systém EET, maximálně 100 položek

Řešení
SW Pexeso zdarma stažitelné z google play, plus tiskárna bluetooth Seiko RP-D10 (6200,- bez DPH), případně mobilní
tiskárna Birch BM-C02 (2890,- bez DPH)
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Varianta 2
potřebuji mobilní řešení, maximálně 100 položek

Řešení
EET CUBE 10 pokladna 10" ASUS zenPAD 10, prodejní SW, BT mobilní tiskárna (9100,- bez DPH, 303759)

Ideální řešení pro malé prodejny, cukrárny, kavárny, vinárny, občerstvení. EET BOX obsahuje již předistalovaný tablet ASUS s
verzí PEXESO zdarma , které je limitováno 100 položkami a bez skladového hospodářství. Mobilní Tiskárna je již spárována s
tabletem. Stačí tedy pouze vybalit, zapnout, nastavit si svoje prodejní udaje a během 10minut můžete prodávat. Aktualizace
SW Pexeso probíhají přes Google play a jsou opet zdarma včetně propojení na EET.

Obsah balení: Asus ZenPAD 10“, mobilní tiskárna Birch BM-C02, hliníkový stojánek, návod PEXESO, dárek

ASUS PAD Z300C - ZenPad 10 - iAtom x3-C3200, 10.1" IPS WXGA, 2G, 8G, WiFi
Design  tabletu  ASUS  ZenPad  10  se  nese  na  vlně  moderních  vlivů  a  jednoduchého čistého  vzhledu,  které  z  něj  dělají
univerzálního a stylového společníka. Tyto prvky jsou inspirovány zenovou filosofií, která usiluje o harmonii krásy a výkonu.
Technické specifikace: Displej: 10,1" 1280*800 (WXGA), IPS, Operační systém: Android 5.0 Lollipop, Procesor:Intel Atom x3-
C3200, Paměť: 2GB LPDDR3, Uložiště: 16GB EMMC, Bezdrátové datové sítě: 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, Záruka: 2 roky pro
FO i PO, mezinárodní. Na toto zboží je možné do 5-ti pracovních dní od zakoupení uplatnit předprodejní reklamaci (výměna
za nový kus). 

Birch BM-C02 Mobilní tiskárna účtenek
Přenosná, bezdrátová tiskárna účtenek a čárových kódů, velmi malých rozměrů za velice příznivou cenu, to je Birch BM C02.
Díky kompaktní velikosti,  flexibilnímu připojení a jednoduché obsluze ji  můžete mít stále u sebe, což Vy i  zákazníci  jistě
oceníte. 
• nízká hmotnost 0,19 kg
• malé rozměry 92,5 x 75,5 x 37 mm
• komunikační rozhraní: USB,Bluetooth,RS232
• velká výdrž baterie 2000mAh až 8-15 hodin v plném provozu na jedno nabití
• ochranný odolný obal v ceně
• velice příznivá cena
• podporované operační systémy: Android, Windows, Linux
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Varianta 3 
kompletní řešení pro menší provozovnu

Řešení 3
EET CUBE 13 dotyková pokladna 13.3" octa-core 1,5GHz, 2GB + USB tiskárna (13500,- bez DPH, 303791)

EET  CUBE pokladní  řešení  obsahuje  již  nahraný  prodejní  SW  Pexeso  do  100  položek  +  EET  modul,  výkonné  řešení  je
postaveno na HANNSPAD 133 TITAN 2 s 13,3“ širokoúhlým kapaciptním displejem úhlem sledování až 178° a poskytuje tak
dokonalý pohled na obrazovku z libovolné polohy bez mrtvých úhlů Kovový stojan s možností uchycení k podkladu šrouby a
dutou hliníkovou nohou pro vedení kabeláže, dělá z tohoto systému robustní, reprezentativní a však velmi dostupné řešení.
kapacitní display umožnuje delší životnost díky skleněnému povrchu.

Pokladní  systém  CUBE 13  ve  spojení  s  Hannspad  TITAN 2  vám  přináší  spojení  nevšedního  stylu,  vynikající  funkčnosti,
vysokého výkonu díky octacore procesoru a řady moderních technologií pro každodenní práci. Tablet Hannspad TITAN 2 je
skvěle  vybaveným  nástrojem  pro  podnikání.  Přichází  s  řadou  mnoha  vylepšení  jako  dvě  volné  pozice  micro  USB  pro
příslušenství nebo HDMI.
Cortex-A53 Octa Core, CPU 1500 Mhz, Bluetooth, Osmijádrový procesor, Pamětové karty microSD, rozlišení 1920x1080, 2x
micro USB, 1x HDMI, úhlopříčka 13,3”, Li-ion Battery 10000mAh, Velikost paměti 16GB, RAM 2GB, Operační systém - Android
5.1 v češtině

Aby Váš systém byl kompletní, je potřeba vybrat vhodnou tiskánu, která bude bez problému komunikovat přes Android a
bude vám oporou ve vašem podnikání. Níže najdete doporučované tiskárny, jak mobilní BT tiskárnu, kterou si připnete za
pas  přiloženým  pouzdrem,  nebo  klasické  stolní  pokladní  tiskárny  s  komunikací  přes  USB,  BT  nebo  LAN.  CUBE  umí
komunikovat se dvěmi tiskárnami, když potřebujete posílat objenávky do kuchyně a účtenky tisknout na baru nebo za pasem
u mobilní tiskárny.

Flexibilní  Tiskárny  RP-D  série  jsou  momentálně  nejmenšími  tiskárnami  na  trhu.  Výhodou  je  jejich  krychlový  tvar
(129×129×129 mm), který umožňuje postavit tiskárnu dvojím způsobem – s horním nebo předním výstupem papíru. Díky
certifikaci IPx1 proti kapající vodě je ideálním řešením i pro kuchyně.

Optimální výsledek výtisků Pro optimální výsledek výtisků disponuje tiskárna 4 režimy tisku: ¦vysoká rychlost – rychlost tisku
až 200 mm/s ¦tichý tisk – sníží rychlost tisku na 180 mm/s ¦vysoká kvalita – sníží rychlost tisku pro kvalitní tisk grafiky,
čárových  kódů,  QR  kódů  a  pod.  ¦proměnlivá  rychlost  –
přizpůsobuje  rychlost  tisku  dle  charakteru  tisknutých  dat
(písmo vysoká rychlost, grafika pomalá rychlost) Vlastnosti ¦2
možnosti výstupu papíru – horní nebo přední ¦krychlový tvar
129×129×129  mm  ¦max.  rychlost  tisku  200  mm/s  ¦splňuje
mezinárodní normu ENERGY STAR ¦funkce pro úsporu papíru
¦široký výběr ovladačů a obslužných programů
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Varianta 4
potřebuji profesionální řešení pro provoz, postupně chci rozšiřovat infrastrukturu

Řešení 4
LYNX Pokladní systém 20" s Conto Mini Windows10 (15950,- bez DPH, 309009)

Moderní, výkonný pokladní software Conto pro restaurace a obchody připravený pro evidenci tržeb (EET). Vhodný do malé
obchody a služby s jedním pokladním místem, bez nutnosti evidovat sklad.  
Řešení pokladny Lynx

Pokud si objednáte pokladní systém LYNX, získáte ucelené řešení, pro které budete potřebovat již jen zástrčku do elektřiny a
připojení k internetu. Ať již zvolíte jakýkoliv konkrétní model, jeho součástí je vždy pokladní software, kvalitní počítač LYNX s
operačním systémem Windows 10, dvou-jádrovým procesorem Intel J1800 a rychlým SSD diskem o kapacitě 30 GB, dále pak
dotykový monitor,  který umožní  dvojí  nastavení  sklonu monitoru a pokladní  termotiskárnu Epson TM-T20II  – 80 mm s
řezačkou  a  praktický  stojan  na  počítač.  Celý  systém  je  pasivně  chlazen,  takže  o  jeho  běhu  nebudete  ani  vědět.
Aby nedošlo k problémům při instalaci, je v ceně zahrnuta i instalace technikem, který pokladnu uvede do provozu - tedy
rozbalí, zkompletuje a poprvé zapne. Technik je také schopen Vás zaškolit, pomoci pokladnu naplnit daty či nastavit zařízení
dle individuálních požadavků. Za poplatek také nainstaluje případné rozšiřující moduly.

Conto Mini
Moderní, výkonný pokladní software Conto Mini pro
restaurace a obchody, připravený pro evidenci tržeb
(EET).  Systém je určen pro malé  obchody,  kiosky a
stánky, které vyžadují pouze jednoduchou a rychlou
obsluhu,  bez  rozšiřujících  funkcí  a  modulů.
Conto  Mini  nabízí  funkce  jako  snadné  vyhledávání
položek  (Fulltext),  průvodce  platbou  pro  snadné
rozúčtování nebo platby v cizích měnách. Systém je
omezen na 100 položek a 20 skupin zboží (lze kdykoli
a velmi jednoduše rozšířit). Zároveň lze připojit další
zařízení  –  tiskárny  objednávek  do  kuchyně,
zákaznický  displej,  čtečku  zákaznických  karet,
obchodní  váhy,  skenery  a  další.  Další  moduly  a
rozšíření  lze  dokoupit.  Conto  Mini  obsahuje
následující moduly:
Základní obchodní funkce
Průvodce platbou pro snadné rozúčtování
Elektronická evidence tržeb
Platby v cizích měnách
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Varianta 5
potřebují profesionální řešení s více terminály

Řešení 5
LYNX Pokladní systém 20" s Conto Standard Windows10 (19990,- bez DPH, 309011)

Moderní, výkonný pokladní software Conto pro restaurace a obchody připravený pro evidenci tržeb (EET). Vhodný do běžné
restaurace s jedním nebo více pokladními místy, potřebou evidence skladu a kalkulacemi. Tato verze obsahuje v ceně 4
rozšiřující moduly. Podrobnosti v rozšířeném popisu / detailu položky. Chybějící moduly lze dodatečně dokoupit. 
Řešení pokladny Lynx

Pokud si objednáte pokladní systém LYNX, získáte ucelené řešení, pro které budete potřebovat již jen zástrčku do elektřiny a
připojení k internetu. Ať již zvolíte jakýkoliv konkrétní model, jeho součástí je vždy pokladní software, kvalitní počítač LYNX s
operačním systémem Windows 10, dvou-jádrovým procesorem Intel J1800 a rychlým SSD diskem o kapacitě 30 GB, dále pak
dotykový  monitor,který  umožní  dvojí  nastavení  sklonu monitoru  a  pokladní  termotiskárnu Epson  TM-T20II  –  80  mm s
řezačkou  a  praktický  stojan  na  počítač.  Celý  systém  je  pasivně  chlazen,  takže  o  jeho  běhu  nebudete  ani  vědět.
Aby nedošlo k problémům při instalaci, je v ceně zahrnuta i instalace technikem, který pokladnu uvede do provozu - tedy
rozbalí, zkompletuje a poprvé zapne. Technik je také schopen Vás zaškolit, pomoci pokladnu naplnit daty či nastavit zařízení
dle individuálních požadavků. Za poplatek také nainstaluje případné rozšiřující moduly.
Conto Standard

Moderní,  výkonný  pokladní  software  Conto
Standard  pro restaurace  a  obchody  připravený
pro evidenci tržeb (EET). Vhodný pro obchody a
restaurace  s  více  pokladními  místy  s  možností
vedení  kusového  skladu.Systém  nabízí  důležité
restaurační funkce jako objednávky do kuchyně,
účtování  na  stoly,  pokoje  a  zákazníky,  převody
stolů  a  položek,  jednoduché  rozúčtování  stolů.
Dále  Conto  Standard  obsahuje  také  modul
skladu  a  kalkulací.  Zároveň  lze  připojit  další
zařízení  –  tiskárny  objednávek  do  kuchyně,
zákaznický  displej,  čtečku  zákaznických  karet,
obchodní váhy,  skenery a další.  Další  moduly a
rozšíření lze dokoupit. Conto Standard obsahuje
následující moduly:
Základní obchodní funkce
Elektronická evidence tržeb
Rozšířené obchodní funkce
Restaurační funkce
Kalkulace a sklad
Síťová verze, externí sklad
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