TECHNOLOGIA - INNOWACJA - NIEZAWODNOŚĆ

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
Inteligentne rozwiązanie zapewniające nieprzerwany
dostęp (24/7) do produktów farmaceutycznych oraz
zdrowotnych na znacznie dla rozbudowanej sieci
sprzedaży produktów.

Wydajne i interaktywne rozwiązanie zapewniające nieprzerwany dostęp (24/7) do farmaceutyków i
produktów zdrowotnych. Nasze rozwiązania są dostępne w różnych konfiguracjach przechowywania i wyróżniają
się maksymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni i zapewnienia interaktywny i łatwego w użyciu interfejsu
użytkownika, który wyświetla szczegółowy informacje o produkcie przed zakupem i poprawiają wrażenia klientów z
zakupów, a także pozwalają na zdalne zarządzanie zapasami w urzadzebiu.
Jedna z najszerszych ofert automatycznych systemów wydawania i sprzedaży na rynku
Modułowe rozwiązania, które można dostosować do wymagań produktowych i opakowaniowych klientów.
Dzięki najnowocześniejszej technologii oferującej oryginalne, inteligentne sklepy i magazyny z szybkim i
intuicyjny system przyspieszający zakupy

CECHY
• Jednostka sterująca ze zintegrowaną płatnością
systemy zdolne do zarządzania maksymalnie
czterech dozowników E-S i E-S Plus
jednostki.
• Zawiera wyświetlacz z cenami i kredytami.
• Wymiary i waga: 1834,5x248x936
mm / 80 kg
• Kasetka na pieniądze o dużej pojemności.
ZARZĄDZANIE KREDYTAMI
• MDB lub protokół wykonawczy.
• Pozwala na montażczytnika banknotu BT11
czytniki, karty i czytniki kart bankowych.
PROGRAMOWANIE
• Ogólne programowanie na miejscu z
klawiaturę maszyny i ekran LCD
wiadomości.
• Kompatybilny z Jofemar EasyFlash
ręczny terminal do kontroli zapasów i księgowości.
• Zgodność z najnowszą telemetrią
systemy dla kompleksowej maszyny zdalnej
zarządzanie.
• Praca online z kontrolą w czasie rzeczywistym
użytkowników i sprzedaż.
• Drukarka pokwitowań

CECHY
Przystosowany do zarządzania maksymalnie czterema
maszynami slave.
• 27-calowy ekran dotykowy Full HD.
• Konfigurowalny. Może być wyposażony w
różne wymienne fronty do:
- Różne czytniki kart bankowych
• Drukarka paragonów
• Czytnik kluczy Jofemar.
• Czytnik kodów kreskowych.
• Modem GPRS lub UMTS.
• Zasilanie wieloprądowe (110-220 V).
• Zamek zabezpieczający wandaloodporny.
• Gotowy do instalacji UPS (brak w zestawie
autorstwa Jofemara).
PROGRAMOWANIE
• Jednostka sterująca oparta na komputerze PC.
OPCJE
• Instalacja telemetrii J-LINK i J-SUITE
system. Praca online w czasie rzeczywistym
kontrola użytkowników i sprzedaży.
• Opcjonalne głośniki ze wzmacniaczem
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