Διανέμεται και υποστηρίζεται τεχνικά από:

Συστήματα ταμείου
νέας γενιάς

great ideas, simplified solutions

εναρμονισμένα με το νέο Κ.Φ.Α.Σ

RBS ELIO web

RBS EDO web

RBS MERCATO Net

www.rbs.gr

great ideas, simplified solutions
Ελληνικό
προϊόν

Συνδεθείτε - Επικοινωνείστε - Ενημερωθείτε
Διασυνδεσιμότητα
Εξωστρέφεια συστημάτων

Τα νέα συστήματα ταμείου παρέχουν πλήθος διαδεδομένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (UDP, TCP) και
δικτυακών υπηρεσιών, (HTTP Web server, XML Soap services, FTP, Web Sockets) με μεγάλες δυνατότητες
απομακρυσμένης διαχείρισης. Τοπικά συνδέονται σειριακά ή δικτυακά μέσω των διαθέσιμων, RS232, USB,
Ethernet ports και συνεργάζονται με τις πιο διαδεδομένες εμπορικές εφαρμογές της αγοράς, μέσω του MCP
(Micrelec Communication Protocol), του πιο διαδεδομένου σήμερα στην Ελλάδα πρωτοκόλλου ή μέσω του
RBS CAP Driver.

•
Τα συστήματα είναι εξωστρεφή, «μιλάνε» online ή batch με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εμπορικά προγράμματα, ενώ
μπορούν να λειτουργήσουν και ως φορολογικοί εκτυπωτές ακόμα
και με την χρήση συσκευών mobile (Tablet PCs & Smart Phones)
• Συνδέονται με πλήθος περιφερειακών όπως ζυγαριές, barcode scanners, εξωτερικές οθόνες, εξωτερικά πληκτρολόγια, Kitchen Printers
κ.λ.π. (ιδιαίτερα σε σχέση με τις ζυγαριές διαθέτουν προεγκατεστημένα
τα πρωτόκολλα των πιο κινήσημων από αυτές στην Ελληνική αγορά)
•
Υποστηρίζουν σύνδεση με τα Τραπεζικά Τερματικά Πληρωμών
(EFTPOS), της Γαλλικής εταιρείας Ingenico, που διατίθενται και
υποστηρίζονται στην Ελλάδα, από τη Mellon Technology

Link4all
Συνδεθείτε και απολαύστε
πλήθος υπηρεσιών

RBS ELIO web

•
Επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο και λειτουργία του
συστήματος από τον χρήστη
• Συνδέονται με την συνδρομητική υπηρεσία cloud Link4All,
παρέχοντας αφενός, πλήθος υπηρεσιών στον χρήστη του
συστήματος και στους συνεργάτες του (προμηθευτές,
πελάτες, λογιστές) και αφετέρου επιτρέπουν στον
εξουσιοδοτημένο τεχνικό άμεση και αποτελεσματική
τηλευποστήριξη ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν δωρεάν
παροχή ανταλλακτικών.

Αποστολής του “Z”
στο λογιστή σας στο τέλος
της ημέρας ή του μήνα

Ασύρματη σύνδεση
σε δίκτυα WiFi
Aπομακρυσμένος έλεγχος
της λειτουργίας του
συστήματος.

Σύνδεση με πλήθος
περιφερειακών
συσκευών

Διαχείρηση του
συστήματος μέσω browser
Αναφορές και στατιστικά
πωλήσεων της εταρείας σας

Προεγκατεστημένη νοημοσύνη στα συστήματα ταμείου
Καλύπτουν πλήρως τις φορολογικές υποχρεώσεις, είναι
έξυπνα συστήματα καθώς δίνουν τη δυνατότητα στη
μικρομεσαία επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τεχνικές
και εργαλεία ευρέως χρησιμοποιούμενα από μεγάλες
επιχειρήσεις λιανικής πολλαπλάσιου κόστους.

Λειτουργικότητα
προεγκατεστημένου λογισμικού
λιανικών πωλήσεων
Διαχείριση Πελατών Προσέχω τους σταθερούς πελάτες της επιχείρησης
Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης έως 500 σταθερών πελατών με αναλυτικά
στοιχεία όπως κωδικός πελάτη, επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση και ετήσια στοιχεία συναλλαγών.
Διαχείριση Ειδών Παρακολουθώ οργανωμένα τα είδη
Υποστηρίζεται η διαχείριση ως 50.000 ειδών με αναλυτική παρακολούθηση τους κατά,
κωδικό, περιγραφή, barcode, μονάδα μέτρησης (ζυγιζόμενο ή τεμάχιο), τιμή πώλησης,
συντελεστή ΦΠΑ και ελάχιστο υπόλοιπο ασφαλείας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα
ομαδοποίησης των ειδών κατά τμήματα και κατηγορίες.
Διαχείριση Εκπτωτικών Χρησιμοποιώ τεχνικές μεγάλων επιχειρήσεων λιανικής
κουπονιών Παρέχεται η δυνατότητα, σε επίπεδο συνόλου της απόδειξης ή σε επίπεδο επιμέρους είδους,
ή διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών που εκδίδει ο ίδιος ο λιανέμπορος ή οι προμηθευτές
του, με σκοπό την παροχή έκπτωσης ως απόλυτη ή ποσοστιαία αξία.
Προώθηση προϊόντων Αυξάνω την πιστότητα των πελατών, δίνω κίνητρα αγοράς
(πόντοι) Υποστηρίζεται η διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής και απονομής πόντων σε επίπεδο
προϊόντων ή συνόλου αξίας αγορών. Η συγκέντρωση πόντων αποσκοπεί σε ανταμοιβή
του πελάτη (έκπτωση ή άλλη παροχή), ενισχύοντας έτσι τις επαναληπτικές πωλήσεις, την
ανταγωνιστικότητα, και εν τέλει τα έσοδα της επιχείρησης.
Διαχείριση Εισιτηρίων Εισόδου Διαχείριση Εισιτηρίων Εισόδου και Έκδοση Δελτίου Πληρωταίου Συνόλου
Για τις επιχειρήσεις θεαμάτων και Διασκέδασης, πέραν τις έκδοσης του εισιτηρίου εισόδου,
υποστηρίζεται επιπλέον η δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Πληρωταίου Συνόλου, με την
απαρίθμηση και το άθροισμα του συνόλου των αποδείξεων που προσκομίστηκαν στο
συγκεκριμένο τραπέζι και λογαριασμό.
Ταμείο Διαχείριση ταμείου προασανατολισμένη στην εξυπηρέτηση του πελάτη
Εκτός της διαδικασίας των συναλλαγών αλλά και του κλεισίματος του ταμείου που καλύπτουν
πλήρως τις Φορολογικές απαιτήσεις, υποστηρίζονται μια σειρά χαρακτηριστικών που εντέλει
εισφέρουν στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζονται, η δυνατότητας
κλεισίματος απόδειξης άμεσα με την πώληση του είδους (για τις περιπτώσεις όπου πωλείται
αποκλειστικά ένα μόνο είδος), «κλειδωμένες» τιμές πώλησης, άμεση έκπτωση (ανοιχτή τιμή),
πολλαπλοί τρόποι πληρωμής (μετρητά, πιστωτικές κάρτες, κουπόνια εξαργύρωσης ή άλλα
οριζόμενα αξιόγραφα). Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα εκτύπωσης των βασικών στοιχείων
της απόδειξης σε QRC καθώς και η εκτύπωση στην απόδειξη συνδυασμού κανονικών και
bold χαρακτήρων στη ίδια γραμμή.
Σημαντική καινοτομία των συστημάτων αυτών είναι και η δυνατότητα διασύνδεσής τους, για
ανταλλαγή των απαραίτητων δεδομένων, με τα Τραπεζικά Τερματικά (EFTPOS) της Γαλλικής
εταιρείας Ingenico, που διανέμονται και υποστηρίζονται από την Mellon Technologies
Reporting Γνωρίζω με στοιχεία τις πωλήσεις της επιχείρησής μου
Παρέχονται προεγκατεστημένες, έτοιμες αναφορές που δίνουν στοιχεία πορείας της
επιχείρησης και αφορούν ανάλυση πωλήσεων ανά είδος, ανά τμήμα, ανά κατηγορία σε
χρονική περίδο που επιλέγει ο πελάτης, σε επίπεδο τεμαχίων και αξίας.

συστήματα

ταμείου
νέας γενιάς
Βασικά χαρακτηριστικά των κύριων μονάδων της συσκευής

Ειδικά χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε Tablet PC,
ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και χωρίς την χρήση επιπλέον
εφαρμογής, παρέχουν ένα ελκυστικό interface χειρισμού με πλήρη
αξιοποίηση των λειτουργιών του εγκαταστημένου λογισμικού
λιανικών πωλήσεων.
• Μέσω της δυνατότητάς τους να συνδέονται απευθείας με τα
τραπεζικά τερματικά (EFTPOS module) της Ingenico διασφαλίζουν
την ακρίβεια και την ορθότητα της αποτύπωσης του ποσού που
πρόκειται να εξοφληθεί μέσω κάρτας, ενώ παρέχουν για κάθε ένα
τρόπο εξόφλησης της απόδειξης (μετρητά, Visa Card, Master Card,
κ.λ.π.), έκδοση αναλυτικής αναφοράς ανά κάρτα.

Εκτυπωτής

Πληκτρολόγιο
RBS ELIO web

• Η εταιρεία ΜΑΤ έχει παράξει περισσότερα από 400.000 ταμειακά
συστήματα έως σήμερα, ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε πέντε επιπλέον
χώρες στο εξωτερικό, με τις περισσότερες εκ των εξαγωγών της να
πραγματοποιούνται στην Ιταλία.

RBS EDO web

• Τα προϊόντα της ΜΑΤ, μεταξύ αυτών και αυτά που κατασκευάζονται
για λογαριασμό της RBS, βασίζονται σε μοντέρνο βιομηχανικό
σχεδιασμό με εξαιρετικό φινίρισμα.
• Είναι συνώνυμα της ποιότητας και αξιοπιστίας (average failure rate
<0,1% & MTBF > 70.000 ώρες), σχεδιασμένα και κατασκευασμένα
από Έλληνες μηχανικούς με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα
στάδια παραγωγής.

RBS MERCATO Net

36 μηχανικών πλήκτρων

40 μηχανικών πλήκτρων

40 μηχανικών πλήκτρων

LCD μονης γραμμής

LCD διπλής γραμμής

LCD διπλής γραμμής

Θύρες σύνδεσης

Διαθέτει δύο θύρες RS232, δύο θύρες USB, μια θύρα Ethernet, μια θύρα εισόδου αποσπώμενου αποθηκευτικού μέσου (SD
Card), μια θύρα υποδοχής για το συρτάρι ταμείου και μια θύρα τροφοδοσίας ρεύματος, παρέχοντας την δυνατότητα σύνδεσης για
barcode Scanner, ζυγαριές, εξωτερικές οθόνες, εξωτερικό πληκτρολόγιο, ηλεκτρονικός υπολογιστής, EFTPOS, συρτάρι κ.λπ.

Τροφοδοσία

Εξωτερικό switching Τροφοδοτικό 12V/30W. Λειτουργία από 110V έως 230V. Ηλεκτρονικό On/Off μέσω push button.
Εσωτερική μπαταρία Λιθίου για αυτονομία λειτουργίας έως και 40h. Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας 3,5h.
Build-in φορτιστής με διπλή ηλεκτρονική προστασία ελέγχου φόρτισης και κύκλωμα διαχείρισης ομοιόμορφης φόρτισης/
εκφόρτισης μπαταριών. Απρόσκοπτη λειτουργία όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο ακόμα και αν η μπαταρία έχει
εξαντληθεί ή έχει καταστραφεί. Λειτουργία Power Management για σταθερή ταχύτητα εκτύπωσης και ομοιόμορφο μαύρο
ακόμα και όταν η μπαταρία ευρίσκεται στο κατώτερο όριο φορτίου της (όταν τροφοδοτείται μόνο από την μπαταρία).
Optional

Standard

Optional

Optional

Βάρος (gr)

1435

1290

1310

1330

Διαστάσεις σε cm

23,5Μ – 27,4Π – 10,7Υ

23,5Μ – 27,4Π – 10,7Υ

23,3Μ –22,5Π –11,3Υ

31,9Μ –19,2Π –11,6Υ

Θερμοκρασία
λειτουργίας

00-480C

00-480C

00-450C

00-450C

Υγρασία λειτουργίας

IEC 70-1 (IP X1)

20%-90%

20%-80%

20%-80%

ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαχείριση πελατών

Έως 100 πελάτες

Έως 100 πελάτες

Έως 300 πελάτες

Έως 500 πελάτες

Διαχείριση ειδών

Εως 20.000 είδη

Εως 25.000 είδη

Εως 30.000 είδη

Εως 50.000 είδη

Διαχείριση κουπονιών

Πλήρης διαχείριση

Πλήρης διαχείριση

Πλήρης διαχείριση

Προώθηση προιόντων

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Πλήρης διαχείριση

Διαχείριση εισιτηρίων

Πλήρης διαχείριση

Πλήρης διαχείριση

Πλήρης διαχείριση

Ταμείο

Πλήρης διαχείριση

Πλήρης διαχείριση

Πλήρης διαχείριση

Αναφορές

Αναφορές Πωλήσεων
και Ταμείου

Αναφορές Πωλήσεων
και Ταμείου

Αναφορές Πωλήσεων,
Ταμείου και Αποθήκης

HTTP Web server

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Reset

On Board

On Board

On Top

On Top

Χρώματα

είναι

RBS EDO Web

Οθόνες φωτιζόμενες (πελάτη και χρήστη) 16 χαρακτήρων ανα γραμμη, με μεγάλη γωνία ανάγνωσης (1400), τεχνολογίας
FSTN Positive, White Led Backlight, Edge Type, αντιθαμβωτική λειτουργία και εξαιρετική ευκρίνεια, 100.000 ώρες συνεχούς
λειτουργίας.

Battery Backup

• Η νέα γενιά ταμειακών συστημάτων κατασκευάζεται από την
καθετοποιημένη Ελληνική βιομηχανία ΜΑΤ Electronics για
λογαριασμό της RBS.

RBS ELIO Web

Εξαιρετική εργονομία και ταχύτητα απόκρισης με την χρήση πλήκτρων Chery με μηχανικές επίχρυσες επαφές και ικανότητα
50.000.0000 επαναλήψεων πληκτρολόγησης του κάθε πλήκτρου. Δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη της
λειτουργίας του κάθε πλήκτρου και ορισμού ποια πλήκτρα θα είναι μονά και πια διπλά (Full Travel).
LCD μονης γραμμής

Οθόνες

RBS MERCATO NET

Εκτυπωτής: SEIKO 57 mm. Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec. Μηχανισμός τοποθέτησης χαρτιού Easy Load (Drop In).
Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm. Printer Driver: Μέσω του ειδικού Accelerator Printer Driver της MAT επιτυγχάνεται αφενός
η βέλτιστη ταχύτητα εκτύπωσης και αφετέρου προστατεύεται η κεφαλή του Printer από υπερθέρμανση (ελέγχεται από ειδικό
thermistor). Παρέχεται επίσης η επιλογή εκτύπωσης Bold χαρακτήρων σε ολόκληρη της γραμμή ή σε τμήμα της, καθώς και
η επιλογή εκτύπωσης χαρακτήρων διπλού ύψους ή διπλού πάχους.
36 μηχανικών πλήκτρων

Αξιοπιστία & στιβαρότητα
κατασκευής

• Το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων
πιστοποιημένο κατά ISO 9001.

RBS MERCATO
Net Outdoor

Λευκό

Μαύρο

Κόκκινο

Λευκό

Μαύρο

Κόκκινο

Λευκό

Μαύρο

Λευκό

Μαύρο

great ideas, simplified solutions

