
i/2® POS
 pokladní řešení

Faktor úspěchu: Pokladna

Rychlý a bezpečný pokladní systém je rozhodují-

cím faktorem úspěchu v silně konkurenčním prostředí 

maloobchodu. Vysoká rychlost zpracování a velká fl e-

xibilita zvyšují spokojenost zákazníků. Moderní řešení 

pokladen poskytuje kromě toho důležitá a detailní 

data pro řízení podniku. Moderní řešení pokladen 

jako i/2® POS jsou integrovatelná do jiných, stávajících 

systémů tak, aby byl důsledně využit celý potenciál 

obchodního procesu.

One Touch – jednoduché, 
inovativní a rychlé

Hlavní uživatelské prostředí i/2® POS pro prodej se 

nazývá One Touch. Jedním dotekem jsme stvořili uži-

vatelské prostředí s rychlým a intuitivním ovládáním. 

Prostředí je koncipováno a optimalizováno pro nasaze-

ní monitorů s dotykovou obrazovkou (Touch Screen). 

Ovládání pomocí myši či klávesnice je také možné. 

Uživatel je systémem automaticky naváděn, aby se 

předešlo chybám v obsluze. Klávesy, které v konkrétní 

fázi  prodejního procesu nemají právě žádné využití, 

jsou deaktivovány.

Prostřednictvím čárového kódu je načteno zboží 

a funkce „One Touch“ umožní jedním jediným do-

tykem provést prodejní transakci včetně  realizace 

platby.

Přehledné
a uživatelsky přívětivé

One Touch působí přehledně a uspořádaně díky 

jemnému použití barevného rozlišení jednotlivých 

i/2® POS

ovládacích polí. Popisky tlačítek jsou jednoznačné 

a dobře čitelné. Na levé straně se nacházejí funkční 

tlačítka. Třicet tlačítek pevného bloku, každé s pěti 

úrovněmi, umožňuje  zobrazit v pokladně sortiment 

v jeho největší šíři i hloubce. Obsazení pevných kláves 

je vždy nastaveno centrálně. Šedě zbarvené funkční 

klávesy obsahují speciální pokladní funkce. Jedním 

stiskem klávesy se provedou i velmi složité procesy, 

které mají přímý vliv například na logistiku.

Ve středu obrazovky se nachází pokladní blok. 

Ve skutečném měřítku je zde zobrazeno to, co bude 

později vytištěno na pokladní účtence. Ve spodní čás-

ti jsou zadány použité platební prostředky a peníze 

k vrácení. Zcela vpravo nahoře je číselný blok a pou-

žité platební prostředky. Při platbě bankovkami stačí 

jen rychle poklepat na zobrazené bankovky, a prodej 

je hotov. i/2® POS zpracovává Euro jako druhou hlav-

ní měnu. Platby je možno sjednotit nebo kombinovat 

s hlavní měnou, Euro, jinými valutami, šeky nebo 

platebními kartami. Díky použití čtečky čárového 

kódu a plné integraci elektronického platebního ter-

minálu do pokladny probíhá prodej a platba rychle 

a efektivně. Chyby a zbytečné průtahy jsou prakticky 

vyloučeny.
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Nepřekonatelná funkcionalita

i/2® POS obsahuje  ve svém standardním nasta-

vení široký rozsah funkcí:

• centrální správa nastavení kláves (více než 2,5 mi-

lionu kláves)

• výměna prodavače – využití čárového kódu

• foto zboží

• 100% dotykové ovládání

• prodej, k nahlédnutí, zpětné přijetí zboží

• sleva na položku a na celek (% a částka)

• odložení zakázky – využití čárového kódu

• fulltext vyhledávání zboží a zákazníka 

• elektronický žurnál s vyhledávacími kritérii

• odůvodněný příjem a výdej z pokladny 

• denní přehledy podle transakcí

• kupony a poukazy s čárovým kódem

• dodací listy

• různé platební prostředky na jedné účtence

• storno položky, účtenky, 

zrušení účtenky

• vrácení dodávky

• tisk dokladu okamžitě 

nebo dle potřeby

• tisk kopií dokladu

• integrace ETT terminálu 

dle standardu EP2

• tisk etiket (regálové štítky)

• statistiky a vyhodnocení 

(centrální, jednotlivé)

• vklad a výběr hotovosti

• denní uzávěrky a statistiky

• určení termínů prodejních 

akcí (od–do)

• docházkový systém

• přímý přístup do hlavního 

a pobočkového skladu

• zákaznické karty, osobní průkazy s čárovým 

 kódem

• centrální správa systému, individuální uživatelské 

profily

• systém podporuje 5 jazyků

• přímá integrace do ERP i/2®

• pouze odůvodněné poskytnutí rabatu

• různé měny

Výše jsou uvedeny nejdůležitější funkce systému 

i/2® POS. Další potřebné funkce přibývají s vývojem 

nových programových verzí. Realizace individuálních 

úprav dle vašich požadavků je také možná.

i/2® Retail – komplexní 
integrované řešení

Obecně má integrace pokladního procesu v celko-

vém IT konceptu obchodní společnosti stále se zvyšují-

cí význam. i/2® Retail (i/2® ERP a i/2® POS ve společném 

nasazení) nabízejí maximum integrace a použití nejak-

tuálnějších informací ve vztahu k zákazníkům, zboží, 

cenám a stavu zásob na skladě na prodejním místě 

(POS). Centrální správa kmenových dat významně mi-

nimalizuje zdroj chyb na pobočkách. i/2® Retail nabízí 

celou škálu užitků a výhod přesně podle vašich potřeb.


