POS MobilePro III

Stevig, waterdicht, onafhankelijk
UITERST STEVIG
Kan tegen vallen en zelfs duiken in de spoelbak.
Het slijtagevrije, capacitieve touchscreen heeft een krasvast
glazen oppervlak.
COMFORTABEL
Dankzij krachtige software, een intuïtief gebruiksoppervlak
en individuele programmering kunt u snel en comfortabel
werken.
ONAFHANKELIJK
Een POS MobilePro III en een printer is alles, wat u nodig
hebt. De kassa werkt zelfstandig, zonder serverstation. Uw
netwerk wordt uw perfecte teamspeler.
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Uw voordelen
A Premium hardware
Stootvast, water- en stofdicht
A Toetsenbord & touchscreen
Snel, eenvoudig & intuïtief te
bedienen
A Veilig
Perfecte bescherming tegen
virussen en manipulaties
A Hoogwaardig display
Contrastrijk bij zon- en
kamerlicht
A Individueel vorm te geven
gebruiksoppervlak
Individuele oplossingen op maat
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POS MobilePro III
ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST

KORT & BONDIG

Kwaliteitsvol materiaal en zorgvuldige verwerking maken de
hardware van de POS MobilePro III uiterst duurzaam, stevig en
waterdicht. Bij wetswijzigingen, zoals nieuwe ﬁscale vereisten,
worden software-updates aangeboden.

A 8,89 cm/3,5“-beeldscherm

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

A Display draait 180°

Het systeem is niet pc-gebaseerd en daardoor perfect beschermd
tegen virussen en Trojaanse paarden. Alle gegevens worden in de
kassa zelf opgeslagen.

A WLAN, Bluetooth &
transponderlezer

UITSTEKENDE SERVICE
De producten van Vectron worden wereldwijd via een dicht
netwerk van vakhandelspartners gedistribueerd. Dit staat garant
voor competent advies, individuele oplossingen alsook betrouwbare 24-uursservice* ter plaatse en via de hotline. Beheer op
afstand rondt het aanbod af.
DOORDACHT
Uniek bedieningsconcept door de praktische touch-toetsenbordcombinatie. Profs maken bliksemsnel bonnetjes met PLU-nummers, en het touchscreen helpt minder ervaren krachten intuïtief
hun weg te vinden.
MYVECTRON SERVICES

A TFT-LCD-display
A Bediening met één hand

A Mini-USB-poort, micro-SDen chipkaartpoort
A Krachtige oplaadbare batterij
A Centraal gegevensbeheer (ook
ﬁliaaloverkoepelend) met
Vectron Commander
A Omvangrijk aanbod aan
accessoires: acculaadstation,
mobiele riemprinter, leren
draagtas etc.
Meer gegevens vindt u op de
technische gegevensbladen op
www.vectron.nl.

Maak gebruik van de voordelen van digitalisering. Met de cloudgebaseerde myVectron Services blijft u competitief. Dankzij reserverings- en klantenbindingstools die in de kassa zijn geïntegreerd
kunt u met minimale inspanning individuele campagnes maken.
En met onze realtime-reporting hebt u altijd een overzicht van
uw belangrijkste kerncijfers.
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