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МАКСИМАЛНА НАДЕЖДНОСТ

ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ
СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
МАГАЗИНИ И РЕСТОРАНТИ
Каса

склад

• Бързо и качествено обслужване на клиентите
• Организация и контрол върху работата на обекта
• Голям набор от справки
• Лесна инсталация

ние осигуряваме перфектна поддръжка 24 часа на ден, 7 дни в седмицата!

Детелина лайт
Детелина Лайт е софтуер предназначен за
изграждане на POS системи в малки и средни
търговски обекти. В зависимост от настройките,
програмата служи за управление на магазини
или ресторанти. Улеснява максимално процеса
на продажби и дава възможност за максимално
бързо и качествено обслужване на клиентите.
Успешно се интегрира с касов апарат, фискален
принтер, служебен принтер за поръчки към бар и
кухня и др. В допълнение към системата може да
се инсталира и модул за разплащане с електронни
карти за лоялни клиенти или за служители.

Приложение
• Малки магазини и супермаркети
• Бутици
• Ресторанти, кафенета и дискотеки

Предимства
• Бързи и лесни продажби, с минимално забавяне
на обслужването на каса
• Пълен контрол над дейността в обекта и
персонала
• Контрол над стоките и паричните средства
• Голям набор от справки
• Поглед върху печелившите и губещите звена на
вашия бизнес
• Висока степен на защита на данните в
програмата
• Възможност за разплащане с клиентски карти
• Дружелюбен интерфейс

Функционални характеристики
• Управление на малки и средни обекти.
• Работа в режим „Магазин” или „Ресторант”
• Проследяване на склад, изписване на стоки,
извършване на продажби и ревизии

• Права за достъп на всеки потребител
• Разпознаване на теглови баркодове, задаване
на различни видове отстъпки и надбавки,
архивиране и възстановяване на данни
• Възможна инсталация на модул за разплащане
с електронни карти за лоялни клиенти или за
служители
• Дневници по доставки, продажби и ревизии
• Маркиране с баркод четец
• Търсене по: име, касово име, баркод, артикулен
и номенклатурен номер
• Работа в мрежа
• Лесна настройка

Изисквания към системата
• Процесор 500 Mhz, 128 МB RAM, 500MB свободно
дисково пространство.
• Операционни системи: MS Windows 2000 /XP

Комуникационни възможности
Детелина Лайт успешно се интегрира с
разнообразни хардуерни решения, сред които
качествените и надеждни POS продукти с марки:
NCR, EPSON, Мotorola, Metrologic, Zebra, CAS и др.
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Перфектна поддръжка 24 часа на ден, 7 дни в седмицата *089 17 11 44, 0887 80 50 77
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Благоевград (073) 88 47 49, Ботевград (0723) 66 111,
Бургас (056) 81 36 59, Варна (052) 60 26 33,
В.Търново (062) 62 10 01, Пловдив (032) 62 28 64, Русе (082) 87 21 15

