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SOFTWAREGRUPO

Comercializado por

FICHA TÉCNICA 2015 POS

SETORES DE ATIVIDADE

AO4X
POS

DIMENSÕES        29,7 x  27,6 x 13,5 cm  

PESO                1,5 Kg

www.sdilab.pt
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SEDE
Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós (2ª Fase)
Apart. 2376 
4701-905 Braga - PORTUGAL

Comercializado por:

T +351 253 287 583
F +351 253 287 584

email geral@europesagem.com

www.europesagem.com

CENTRO DE APOIO SUL
Rua Actriz Adelina Fernandes 15A Dto.
2795-005 Linda-a-Velha
Lisboa - PORTUGAL

Consulte a tabela de preços

AO4X

POS

CARACTERÍSTICAS

 · Processador: Single-core Arm13 1GHz
 · Memória: 512MB SD RAM
 · Visor operador: ecrã tátil capacitivo 10.1” LCD 1280*800
 · Visor cliente: 2 linhas 32*144 LCD
 · Impressora térmica: 2”, velocidade de 150mm/s
 · Energia: DC 13.8V

 · Periféricos:

 · 2 Portas série RS232
 · Porta ethernet
 · 4 Portas USB
 · 1 Porta mini USB
 · Ligação a gaveta de dinheiro
 · Cartão Micro SD

OPÇÕES

 · Bateria (7.4V  3AH)

SOFTWARE DE FATURAÇÃO CERTIFICADO - ETPOS 5

 · Disponível em vários idiomas e para as plataformas Windows, Linux e Android.
 · Configuração de cenários multiempresa e multiloja com personalização por loja do idioma de operação e de impressão, zona fiscal e moeda base.
 · Modo de funcionamento configurável para registo com contas, cartões ou mesas.
 · Gestão de artigos e de famílias de artigos, com criação de códigos automática, personalização dos respetivos botões e edição rápida.
 · Utilização de referências de artigos, composição estática e dinâmica de artigos, identificação de ingredientes, complementos, atributos, 
observações e informação de rastreabilidade.

 · Definição até 4 linhas de preço de artigo e respetiva aplicação com uma base horária.
 · Gestão de promoções de artigos por preço, por quantidade e por família de artigos.
 · Gestão de clientes com definição de preços de artigos personalizados por cliente, descontos especiais por cliente e gestão de conta corrente.
 · Gestão de fornecedores, com definição das condições de pagamento e gestão de conta corrente.
 · Gestão de vendas, compras e stocks, com emissão dos mapas respetivos com aplicação de filtros.
 · Gestão de operadores, com diferentes níveis de acesso, com ou sem palavra-passe, configuração de permissões e controlo de 
assiduidade, com respetivo mapa diferenciado por período e operadores.

 · Gestão de caixa por sessão de trabalho, registo de entradas e saídas do caixa, contagem de dinheiro e confirmação do caixa.
 · Utilização de vários meios de pagamento em simultâneo, com aplicação de descontos ao total da conta ou por artigo, e com possibilidade 
de conversão de pontos em cartão em dinheiro.

 ·  Atribuição de mesas até 10 zonas, com possibilidade de ativar/desativar zonas mantendo a configuração e definição da linha de preço por zona.
 · Realização de pagamentos parciais, divisão de conta, transferência de conta e transferência de artigos de mesas para cartões.
 · Pré-visualização da impressão de documentos, listagens e mapas, e visualização de gráficos de faturação mensais, diários e horários.
 · Edição gráfica e impressão de etiquetas para venda ou pré-venda.
 · Funcionamento monoposto ou em rede TCP/IP até 99 postos multiplataforma.
 · Ligação a instrumentos de pesagem certificado pelo NMI Certin B.V. com o nº TC8611, em conformidade com os requisitos da norma
EN 45501 e OIML R76-1.

 · Software de faturação certificado pela Autoridade Tributária com o nº 88, que cumpre com os requisitos legais em vigor em Portugal 
(ficheiro SAFT-PT, guias de transporte comunicação de inventários). 

 · Licenciamento efetuado por hardlock, com opção de licenciamento anual ou definitivo.


