
Dzierżawa sprzętu (terminal dotykowy POS z czytnikiem kart magnetycznych 
+ czytnik kodów kreskowych)

System X2 do zarządzania lokalem gastronomicznym

Istnieje możliwość rozbudowy systemu o program lojalnościowy. O szczegóły zapytaj naszych przedstawicieli.

200,00 zł

Oferta dla detalu

Miesięczna opłata netto za jeden komplet: 

Uzyskujesz ciągłość 
dostawy usługi, nie płacisz 

za aktualizacje i popra- 
wność działania sprzętu* 

Nie musisz kupować 
sprzętu i oprogramowania 

- koszt jednego
stanowiska to 8-12 tys zł.

Nie płacisz za wdrożenie 
systemu w Twoim lokalu 

- średni koszt 1200 zł

Nie płacisz za szkolenie 
personelu przy wdrożeniu 

- średni koszt 600 zł

Nie płacisz za serwis 
- średni koszt miesięczny 

100 zł

*Biapol nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne i wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania sprzętu.

Płacąc abonament

Dodatkowo oferujemy sprzęt niezbędny do budowy stanowiska kasowego

Zestaw podstawowy (dzierżawa)

100,00 zł

Terminal dotykowy POS
(z czytnikiem kart magnetycznych)

INNOVA PROFIT EURO EJ

cena netto: 1 999,00 zł cena netto: 2 499,00 zł cena netto: 1 099,00 zł cena netto: 3 150,00 zł
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Oprogramowanie Czytnik kodów kreskowych
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X2Manager dla sklepów

Najważniejsze cechy programu X2Manager dla sklepów

X2Manager dla sklepów jest oprogramowaniem służącym do prowadzenia działalności o profilu handlowym, system prowadzi 
pełną gospodarkę magazynową z podziałem na wiele magazynów i filii. Zawiera również zarządzanie  słownikami systemu, 
rozliczanie finansowe i towarowe a także raportowanie i analizy. Aplikacja stanowi centrum zarządzania całym biznesem 

handlowym. 

System posiada bardzo wygodny system raportów oparty o dziennik bieżących spraw, dzięki czemu informowani jesteśmy 
na bieżąco o wszystkich zobowiązaniach i należnościach, rezerwacjach czy też zadaniach. 

Dla klientów, którzy cenią sobie zarządzanie własną działalnością w sposób sieciowy aplikacja zawiera wszelkie funkcjonalności 
umożliwiające bezproblemową kontrolę biznesu.

prowadzenie gospodarki wielomagazynowej, 

pozwala na wprowadzanie dokumentów:

- PZ - dokumenty przyjęć z zewnątrz, 

- RW - rozchód wewnętrzny, 

- WZ - wydanie na zewnątrz, 

- MM - przesunięcia międzymagazynowe, 

- AS - różnice inwentaryzacyjne, 

- PD - produkcja 

- KP - kasa przyjmie 

- KW - kasa wyda 

- PR - protokoły różnic, 

- ZWR - dokumenty zwrotów towarowych, 

- posiada moduł sprzedaży i moduł faktur, 

posiada moduł fakturujący i sprzedaży,

przedstawia przejrzystą prezentację sprzedaży produktów itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych 

kryteriów i przekrojów,

umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem,

informuje o przekroczonych stanach minimalnych i maksymalnych,

prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych, 

informuje o zmianach cen zakupu w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw), 

wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc, 

prowadzi dziennik pracy każdego pracownika, jego obroty, 

kontroluje czas pracy pracowników, 

uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców, 

umożliwia analizę zapotrzebowania na towary, 

posiada moduł czytania raportów definiowanych przez użytkownika,

Niezbędny do podłączenia i obsługi całego systemu jest stały dostęp do internetu.

http://profit-on.pl

