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Vectron POS Touch

Vectron POS PC

Kassa techniek in al zijn perfectie: krachtig, betrouwbaar en
enorm robuust. Het vernieuwde touchscreen is kras- en slijtvast,
je kunt er zelfs mee swipen en het is super snel. Door de uitgebreide mogelijkheden van de software is bijna alles mogelijk.

Met deze mooie software maakt u van elk Windows
device een volwaardige Vectron kassa. Hierdoor kun je een
bestaande pc werkplek voor zowel kassa als voor andere
doeleinden gebruiken. Vectron POS PC kan worden
geïnstalleerd op een server en
functioneert perfect in een netwerk
met andere Vectron oplossingen.

Onze Vectron

collectie!

Een klinkende naam met internationale allure. Duitse degelijkheid en kwaliteit zijn de motor
van dit kassasysteem, waarin Vectron onbetwist Europese marktleider is. De veelzijdigheid en
oneindige toepasbaarheid maakt het systeem geschikt als individuele kassaoplossing en tot een
netwerk van wel 1000 registers. Ons Euregionaal dealerschap zorgt ervoor dat wij zowel in Nederland, België als Duitsland mogen leveren.
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Vectron Analytics
De software die uw Vectron kassa met uw PC verbindt. Prijzen wijzigen, nieuwe producten toevoegen
etc. kunt u gemakkelijk doen vanaf uw PC. En omdat
al uw omzetgegevens beschikbaar zijn op uw PC
heeft u ook inzicht in uw cijfers. Onmisbaar voor
elke professionele ondernemer.

Vectron Mobile Pro III
De derde generatie handterminal is nog sneller, nog beter af te lezen in
het zonlicht, beschikt over een slijtvast beeldscherm en een sterkere accu
dus meer werktijd. Door de extra antenne heeft hij nog meer bereik. Dit
zijn enkele van de vele verbeteringen van deze Mobile pro III. Uniek in
de kassawereld is dat deze terminal zelfs stand alone, dus zonder kassa,
kan werken. Dit komt omdat alle kassa functionaliteiten aanwezig zijn!

Vectron mobile app
Met deze app wordt het opnemen van bestellingen met je mobiele
telefoon erg gemakkelijk. Op iedere IOS en Android device installeer je
eenvoudig deze kassa app. Tegelijkertijd biedt de app al het comfort
wat nodig is bij mobiel afrekenen. Download gratis jouw demo versie
van “Vectron mobileapp” in jouw app store of bij google play.
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my Vectron App
Deze app biedt super uitgebreide bedrijfsrapportages,
overzichtelijk en visueel weergegeven in handige tabellen
en grafieken. Zo heb je altijd realtime inzicht in je verkoopcijfers van iedere vestiging.

