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PANTHEON

mobilna blagajna
Najpreprostejši način
poslovanja kjerkoli
in kadarkoli!
Za enostavno vodenje blagajniškega poslovanja na
mobilnih napravah, za storitvene dejavnosti in trgovine,
v pisarni ali na terenu.
Mobilna blagajna deluje na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih
in omogoča sodobno, zanesljivo in uporabniku prijazno blagajniško
poslovanje, zato je nepogrešljiva za vse tiste, ki:
• izvajajo prodajo na terenu ali v trgovini,

Že od

0,35 EUR
na dan
PANTHEON RA*
10,90 EUR

•se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo (frizerski saloni, cvetličarne,
dimnikarji, obrtniki, pedikerji, masažni saloni, storitve na domu ...) ali

na mesec

• prodajajo na tržnicah, stojnicah, sejmih.

PANTHEON RC*
v povezavi s pisarno
v ozadju

*PANTHEON RA ali RC omogoča preprosto vodenje poslovanja na
terenu, kjer lahko s pomočjo Android tabličnega računalnika, mobilne
internetne povezave, prenosnega tiskalnika in tehtnice izdajate račune
v skladu z zakonodajo.

14,90 EUR
na mesec

PANTHEON RA je primerno za stranke, ki ne potrebujejo sinhronizacije podatkov
na več blagajn.
PANTHEON RC omogoča povezavo in izkoriščanje funkcionalnosti pisarne v
ozadju (centralizirano upravljanje šifrantov, poročila, formiranje izvoznih datotek
y:êê 
za računovodstvo, ZdavP2F, PDF dokumenti, ...).

AKCIJSKI PAKETI
327,00
EUR

189,90
EUR

PAKET A

Komplet 7’’ tablica 3G
+ TiMPOS mobilni BT tiskalnik

PAKET B

Komplet 10’’ tablica 3G
+ TiMPOS mobilni BT tiskalnik

Delovanje PANTHEON RA
Backup podatkov ob
internetni povezavi

Delovanje PANTHEON RC

Arhiv podatkov

Uporabnikova
naprava

Arhiv podatkov
Tablica/mobilnik

Tablica/mobilnik

Uporabnikova
naprava

Delo z mobilno blagajno vam omogoča
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hiter izbor s pomočjo slik proizvodov in storitev,
hitro iskanje artiklov po opisu ali črtni kodi,
hitro sestavo in izdajo računa končnemu kupcu ali pravnim osebam,
enostavno urejanje artiklov šifranta,
nastavitev merskih enot, prilagojenih za hiter izračun cen,
pregled zaključkov blagajne po dnevih,
pregledno evidenco izdanih in prejetih računov,
izpis enostavnega računa in računa z več podrobnostmi,
pregled blagajniških prejemkov, izdatkov in blagajniškega dnevnika,
enostavna poročila in analiza prodaje,
samodejno nadgradnjo na nove verzije programa,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uporabnikova
naprava

Uporabnikova
naprava

Tablica/mobilnik

u
 porabo večih uporabnikov na eni blagajni,
v arnost podatkov, zagotovljeno s samodejnim arhiviranjem,
lažji prenos podatkov do računovodstva,
p
 ovezavo z AJPES bazo za lažji vnos podatkov pravne osebe,
h
 itri vnos podatkov stranke neposredno na blagajno po davčni
številki pravnega subjekta,
p
 renos podatkov na DURS v skladu z ZdaVP,
t iskanje računov (dobavnic za dobavitelje, naročilnic),
samodejno sinhronizacijo podatkov,
izdajo in tiskanje računov v A4 formatu,
R
 A analitiko po artiklih, skupinah artiklov, uporabnikih in blagajnah,
m
 ožnost plačila z Moneto.

Tukaj so natančne številke o moji prodaji

15.211 €

15.100 €

Pivo

14.333 €

15.100 €

Žgane pijače

Brezalkoholne
pijače

17.820 €

Kava

Kava

Brezalkoholne p.

Pivo

Žgane pijače

Ostalo

Vse kar potrebujete za delo na terenu!

Mobilni tiskalnik
TiMPOS mobile BT

99,90 EUR

Termalni POS tiskalnik
TiMPOS 80 USL

199,90 EUR

Tablični računalnik
7” 3G

100,00 EUR

Tablični računalnik
10” 3G

210,00 EUR

Tehtnica
Libela G310 T LE

429,90 EUR

Cene na letaku ne vključujejo DDV. Pogodba se sklene za nedoločen čas z možnostjo prekinitve. V mesečni najem je vključeno tudi osveževanje zakonodaje in arhiviranje podatkov.

Brezplačna uporaba storitve Mobilna blagajna v akcijski ponudbi do 1. 12. 2015.
Akcijska ponudba brezplačne uporabe velja za nove naročnike storitve Mobilna blagajna in za obstoječe naročnike storitve Mobilna blagajna,
ki dokupijo uporabniške licence. Po izteku akcijskega obdobja se mesečna naročnina zaračuna po veljavnem ceniku.

