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Idealne połączenie wartości i wydajności
Doskonała wydajność systemów kasowych dzięki
niewielkiemu sprzętowi All-in-One
Handel detaliczny zmienia się bardzo szybko i wymaga
dostosowania technologii w takim samym tempie. Sprzedawcy
detaliczni cały czas poszukują nowych sposobów zaspokojenia
oczekiwań klientów przez produkty i usługi, które optymalizują
działalność oraz ułatwiają pracę pracownikom sklepu. Dlatego
system POS All-in-One Toshiba T10 jest zoptymalizowany
dla handlu detalicznego. Ten system POS, zaprojektowany do
skutecznego, uniwersalnego i niezawodnego działania, będzie
się dostosowywał do zmieniających się wymagań sprzedawców
detalicznych i konsumentów. Ponadto zapewnia doskonałe
połączenie wartości, wydajności i stylu dla firm świadomych
swoich budżetów.

Model Toshiba T10 ma przemyślane przydatne funkcje,
przystosowane do sposobu pracy. Unikalna niewielka konstrukcja
Toshiba T10 oszczędza powierzchnię handlową, ponieważ łatwo
mieści się na większości niewielkich lad. Główny wyświetlacz
można łatwo regulować i wygodnie składać, co umożliwia
używanie w samodzielnym module informacyjnym pełniącym
funkcję wirtualnego asystenta sprzedaży. Może również
funkcjonować w formie wbudowanej w ladę jako terminal
samoobsługowy lub nawet montowany na ścianie, co pozwala na
instalację w dowolnym miejscu. Podwójna opcja wyświetlania
treści umożliwia dostosowanie przekazywanych informacji
bezpośrednio do klienta, co przekształca sklep w pozytywne
doświadczenie zakupowe.
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WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W
PRZYSTĘPNEJ CENIE
Sprzedawcy detaliczni
Modernizowanie
technologii wraz ze
zmianami, obniżenie
łącznych kosztów
użytkowania.

Idealna wydajność
Model Toshiba T10 został zaprojektowany w celu zapewnienia
wydajności potrzebnej do funkcjonowania firmy. Procesor
Intel® quad-core oraz obsługa standardowych przemysłowych
systemów operacyjnych pozwala na spełnienie i wykroczenie
poza wymagania przetwarzania multimedialnych danych oraz
zgodności typowych zainstalowanych aplikacji i rozwiązań
partnerów. Wraz z rozwojem firmy trzeba nadążać też za
konkurencją przez wdrażanie najnowszej i najwydajniejszej
na rynku technologii. Toshiba T10 ma płytę w systemie
modułowym, którą można zmodernizować w przyszłości,
jeżeli zmienią się wymagania technologiczne. Nie trzeba więc
usuwać i wymieniać całego systemu POS, aby dostosować
się do najnowszych trendów. Model Toshiba T10 jest również
wyposażony w dedykowane złącza POS, w tym zasilane
USB i RS232, które pozwalają na podłączenie potrzebnych
urządzeń peryferyjnych. Dzięki temu Toshiba T10 jest pełnym
rozwiązaniem POS do sklepów detalicznych, zapewniającym
doskonałą wydajność sprzętową w przystępnej cenie.

Współpracownicy
Doskonała
wydajność pozwala
współpracownikom
zapewnić niezawodność
procesu kupowania.

Klienci
Zaangażowanie
kupujących dzięki
wielu możliwościom
komercyjnym w sklepie.

Funkcjonalność i niezawodność
Model Toshiba T10 jest dobrze przystosowany do spełnienia
wymagań estetycznych i trwałości w sklepach, zapleczach,
kioskach, a nawet w zastosowaniach poza sklepem.
Pojemnościowy ekran dotykowy w modelu Toshiba T10
jest bardziej odporny na zarysowania oraz zanieczyszczenia
powierzchni i płyny. Ponadto jest przystosowany do użycia
w najtrudniejszych miejscach w sklepach i punktach
informacyjnych. Urządzenie Toshiba T10 zostało celowo
skonstruowane dla zapewnienia szybszej instalacji i łatwiejszego
dostępu w przypadku szybkiej konserwacji w sklepie*,
co przekłada się na lepszą funkcjonalność i niższe koszty
użytkowania.
* Dostępne ograniczone opcje Care Flex, należy skontaktować się z
przedstawicielem handlowym Toshiba, aby uzyskać więcej szczegółów
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