
System operacyjny utworzony z myślą o niezawodności i 
bezpieczeństwie to uzyskanie doskonałych wyników w handlu

Wykorzystując bogatą historię solidnej niezawodności, 
niezrównanych zabezpieczeń oraz bezpieczeństwa danych 
klientów i sprzedawców detalicznych w systemach operacyjnych, 
firma Toshiba zmieniła wygląd systemu operacyjnego, który 
zapewnia doskonałe wyniki handlowe sprzedawcom detalicznym i 
ich linii kasowych na całym świecie. System operacyjny TCx™ Sky to 
najlepsza platforma detaliczna, która przeniesie zakupy na wyższy 
poziom. TCx Sky to czołowa w branży technologia, architektura 
nowej generacji i doskonała funkcjonalność, przeznaczona do 
zarządzania złożonością prowadzenia interesów i przekształcania 
środowiska sprzedaży, by sprostać stale zmieniającym się 
wymaganiom rozwijającej się branży.

Toshiba TCx™ Sky
System operacyjny zoptymalizowany do wymogów handlu 



Niewzruszona niezawodność

Dążenie firmy Toshiba do doskonałości zapewnia klientom 
sprawdzone, niezawodne rozwiązania, przewyższające 
nawet najbardziej rygorystyczne standardy testowania. TCx 
Sky oferuje ulepszone opcje, zwiększone bezpieczeństwo i 
lepszą integrację, by zapewnić bezpieczną, zoptymalizowaną 
inwestycję w oprogramowanie, chronić i rozwijać firmę. 
Środowisko 64-bitowe jest zgodne z najnowszą architekturą 
systemu, która zapewnia obsługę aktualnych modeli i nowych 
platform sprzętowych Toshiby, dzięki czemu można mieć 
pewność, że system umożliwi działanie firm klientów.

• Możliwości Multiple Controller Feature zapewniają płynne
i bezawaryjne połączenie między sklepami i serwerami,
pozwalając sklepom na bezproblemowe realizowanie
transakcji w przypadku awarii sprzętu fizycznego.

• Virtual Controller Feature uruchamia konsolidację serwerów
firmowych, nowe modele komputerowe i elastyczne opcje
sprzętowe serwera

• Użytkowanie pozwala na ustalenie problemów związanych z
awarią i umożliwia pobieranie informacji z pamięci niezależnie
od warunków awarii

• Oprzyrządowanie urządzeń peryferyjnych oddaje więcej 
informacji w rękach profesjonalistów zajmujących się operacjami,
by znacząco poprawić możliwości diagnostyczne i identyfikować 
problemy z działaniem sklepu przed ich wystąpieniem

Bezpieczny i zabezpieczony 

Zwiększone obawy dotyczące bezpieczeństwa wymagają 
większej integralności systemu operacyjnego. TCx Sky wyposaża 
sprzedawców detalicznych w sprawdzony, bezpieczny system 
operacyjny w różnych punktach sprzedaży i powiązanych 
środowiskach systemowych. A wszystko to w wyniku przejścia 
na standardową w branży, bezpieczną powłokę dla systemu 
Linux, wdrożenie scentralizowanego pulpitu zarządzania 
bezpieczeństwem i usprawnienie przepływu pracy. TCx Sky 
zapewnia cenne informacje i praktyki zmniejszające zagrożenia 
oraz chroni przed najnowszymi lukami w zabezpieczeniach.

• 64-bitowe komercyjne jądro Linuksa i standardowa
bezpieczna powłoka Linuxa (SSH) współpracują ze sobą w
celu zwiększenia bezpieczeństwa

• Netop Remote Control dla systemu operacyjnego TCx Sky 
z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym umożliwia zdalne 
sterowanie kontrolerami i/lub terminalami przy zachowaniu 
zgodności z PCIDSS, HIPAA, FIPS i innymi standardami branżowymi

• Funkcja białej listy McAfee w połączeniu z Embedded
Control i programem ePolicy Orchestrator zapewniają
wizualną analizę bezpieczeństwa

• Toshiba’s Security Work Group nieustannie sprawdza 
zgłoszone luki w zabezpieczeniach i powiadomienia o złośliwym 
oprogramowaniu oraz dostarcza cennych wskazówek, by chronić
klientów przed najnowszymi zagrożeniami
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Gotowość na wszystko 
TCx Sky to bezpieczny system operacyjny zoptymalizowany  
do potrzeb handlu detalicznego, zarządzający środowiskiem  
na różnych urządzeniach i punktach styku, łączący urządzenia  
w całym sklepie i rozszerzający możliwości biznesowe  
w połączeniu z platformą handlu cyfrowego TCx Elevate.  
Dzięki połączeniu TCx Sky i TCx Elevate, użytkownik może 
ujednolicać różne aplikacje i doświadczenia związane z POS, 
by zapewnić możliwości, które można dodać do istniejących 
środowisk Toshiba POS, gdy detaliści rozwijają się bez 

modyfikowania głównej logiki biznesowej lub w obliczu 
ryzyka związanego z wymianą sprzętu. Dzięki 
współpracy z TCx Sky i Toshiba firma 
użytkownika może być gotowa  
na wszystko.

Sprzedawcy detaliczni
Standard branżowy open 
source kernel zapewnia 
bezpieczeństwo i 
dostępność, a jednocześnie 
wymaga mniejszej liczby 
aktualizacji, które mogą 
zakłócić działanie usługi.

Współpracownicy
Łatwa do przebudzenia 
automatyzacja trybu 
głębokiego uśpienia 
zapewnia usługę na 
żądanie celem poprawy 
doświadczenia klienta.

Klienci
Zwiększona 
funkcjonalność i 
integracja z cyfrową 
platformą handlową 
poprawia doświadczenie 
klienta przy kasie.


