
ПРЕДИМСТВА ПРИ GPRS
ВРЪЗКА С BACK OFFICE
Вие контролирате:
стоките
продажбите
доставките
склада
персонала
приходите

БЕЗ WINDOWS!

Няма вируси
Няма игри
Няма Facebook
Лека и интуитивна операцонна
   система, която работи безотказно

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ?

Спестени средства за:
Компютър
Windows
Антивирусни програми
Монитор и друга периферия
Принтер

ПРИЛОЖЕНИЕЗАРАЗНОСНА 
ТЪРГОВИЯ:
Не е необходим мобилен терминал
Само едно устройство и то фискално
База данни за фактури на клиенти
Дистанционна връзка със склада
Работи без 220V захранване

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ELTRADE B1?

ELTRADE B1 е касов апарат с функционален дизайн, 
подходящ за работа в:
Магазини
Кафенета и барове
Разносна търговия /пазари, павильони, паркинги/

ELTRADE B1 е разработен на базата на иновативна 
хардуерна платформа, която позволява 
високоскоростен печат при работа в система, 
интуитивна работа и достъп до данни за всички 
транзакции извършени чрез устройството.
Благодарение на големия операторски дисплей и 
бързата навигация в менюто, работата на касиерите е 
максимално улеснена.
ELTRADE B1 резполага с вграден GPRS модул за връзка 
с НАП и КЛЕН (контролна лента на електронен носител). 
Касовият апарат отговаря на всички изисквания на 
българското финансово законодателство.

ЗА КАКВО СЛУЖИ?
С ELTRADE B1 се изгражда
евтино работно място в магазин,
като се заменя PC, WINDOWS,
МОНИТОР И ФИСКАЛЕН
ПРИНТЕР.
Има опция за дистанционна
връзка (GPRS) с отдалечен
Back Office и търговски
софтуер Детелина.

МОББИЛНА 
МРЕЖА

ПРИНЦИП НА РАБОТА

BACK OFFICE 
СЪРВЪР

РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ

МОББИЛЕН 
ОПЕРАТОР

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ NТЪРГОВСКИ ОБЕКТ 2ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ 1

Windows



МАКСИМАЛНА НАДЕЖДНОСТ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН МОБИЛЕН КАСОВ АПАРАТ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА 

   С ТЪРГОВСКИ СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА    

КАСОВ АПАРАТ

ELTRADE B1

НИЕ ОСИГУРЯВАМЕ ПЕРФЕКТНА ПОДДРЪЖКА 24 ЧАСА НА ДЕН, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА!
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ELTRADE B1

Централен офис:
бул.”Гоце Делчев”, бл.102
гр. София, 1404

тел.: + 359 2 958 13 50 
факс: + 359 2 958 23 70 
e-mail: eltrade@eltrade.com

www.eltrade.com

 Функционални характеристики

ELTRADE B1 поддържа:
30 000 артикула
50 департамента и до 50 доверители
30 артикулни групи
База данни с до 60 000 контрагента
Издава фактури
11 типа плащане
30 оператора, работещи едновременно
Принтира лого
Периодични отчети по артикули, департаменти, 
   данъчни групи и типове плащания.

 Габарити: 210 / 100 / 70 mm, 0.450 kg
 Easy-load термо принтерен механизъм
 Скорост на печат: 70 mm/sec;
 Графичен LCD дисплей с регулируема
     яркост на подсветката
 Фискална памет: 2000 отчета
 Li-ion батерия 7.4V / 1600 mAh
 Захранване: адаптер DC 12V / 2 A
 Консуматив: Термохартиена ролка 57mm / 17m
Препоръчителна марка консуматив: ГЛИГАН 

Интерфейси:
     RS232 интерфейс:
            • Компютър
            • Електронна везна
            • RS232 баркод скенер         
     USB  2.0  OTG:
            • Компютър
            • USB клавиатура
            • USB баркод скенер
     GPRS връзка
- Драйвер за режим „Фискален принтер“
- Лесна интеграция с Детелина и всички други 
  популярни търговски софтуерни продукти

 Технически характеристики

 Комуникационни възможности

Достъп до системата отвсякъде и по всяко време!

Облачно базираната структура позволява достъп до 
системата от всяка локация с интернет връзка и през 
различни видове устройства - компютри, мобилни 
телефони, таблети.
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Ергономичен дизайн за максимално удобство!

BACK OFFICE


