
ZÁKLADNÍ POPIS

 • prodejní dialog kasy využívá technologii „Smart Line“, která umožňuje 
jednoduché a rychlé ovládání s krátkou dobou zaučení personálu a vysokou 
efektivitou obsluhy pokladny při prodeji
 • identifikace zboží čárovými kódy EAN a kódy PLU, plná podpora speciálních 
čárových kódů (váha, cena...), možnost rychlého dohledání zboží
 • možnost rychlého dohledání zákazníka z adresáře firem
 • podpora prodeje zboží s obaly vázanými na zboží
 • podpora dotykového displeje – umožňuje nadefinovat až 900 položek zboží na 
samostatná tlačítka
 • plnohodnotné využití ceníků z modulu Prodej
 • využití slevového systému
 • detailní informace o prodávaném zboží, obrázek zboží při vyhledávání v ceníku
 • individuální sledování tržeb u prodavačů
 • nastavení kasy umožňuje dosáhnout maximální rychlosti a efektivity prodeje
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PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE:

Zajišťuje rychlou obsluhu zákazníka na kase v obchodu s libovolným sortimentem zboží. Klí-
čové jsou agendy Kasa a Dotyková kasa, které na jedné obrazovce soustředí všechny funkce 
potřebné k prodeji.
Podpora různých variant úhrad prodeje –  hotovost v různých měnách, šeky, stravenky, pla-
tební karty, platební terminály aj.
Agenda Kasy je přizpůsobena pro spolupráci s pokladními periferiemi. Agendy Maloobchod-
ního prodeje tisknou přehledné účtenky, sledují tržby a zajišťují jejich snadný odvod. Modul 
může být nasazen jako samostatná kasa v jedné prodejně nebo jako  obsluha několika součas-
ně pracujících kas ve velké prodejně. Podporován je i směnný provoz.
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 • jednoduché a rychlé ovládání pultového prodeje
 • přehledný formát účtenky s možností individuálního přizpůsobení
 • přímé propojení na skladové hospodářství systému, skladové položky, cenový systém a další
 • agenda pro rychlé prohlížení cen, rychlý přístup do ceníku a seznamu skladových položek
 • podpora evidence EAN a PLU kódů na skladových kartách
 • možnost připojení potřebných periferií jako jsou pokladní a fiskální tiskárny, zákaznické 
displeje, pokladní zásuvky, snímače magnetických karet, snímače čárového kódu, váhy
 • různé typy hotovostních plateb, šeků, platebních a kreditních karet, včetně on-line propojení 
s platebním terminálem
 • zobrazení tržeb prodejny nebo jednotlivých prodavačů
 • uzávěrka prodeje, při které se odepisuje zboží ze skladu a provádí se příslušné proúčtování
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Více informací naleznete na: www.abra.eu/moduly/maloobchodni-prodej
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FUNKCE A VLASTNOSTI

REFERENCE:
Ing. Leo Schaffer, jednatel, SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.

Díky on-line propojení ABRY, pracují všichni pracovníci v centrále i na pobočkách s jedněmi 
daty. V ABŘE vedeme celou obchodní agendu. Využíváme Maloobchodní prodej (včetně 
technologie čárového kódu) s propojením na velkoobchodní agendy, řetězec zakončuje 
on-line propojený e-shop. Výhodou je propojenost modulů, dostupnost dokladů a informací 
napříč celým systémem. Pro optimální využití jsme funkce systému přizpůsobili našim potře-
bám, což v ABŘE není problém.
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