
Hepsi Bir Arada Ayarlanabilir POS Platformu

Hepsi bir arada POS Çözümünün güvenilirliği ve esnekliği  
ile mükemmel Perakendecilik
Perakendecilerin, değişen perakende ortamları ve hızla 
farklılaşan tüketici beklentilerine paralel olarak sundukları 
mağaza içi deneyimlerini geliştirmesi gerekiyor. Toshiba'nın 
en son yenilikçi ürünü olan TCx™ 800 hepsi bir arada POS 
platformu, perakendecilerin müşterilerine daha hızlı ve daha 
keyifli deneyimleri kolayca sunmasını sağlıyor. Satış noktası 
(POS) sistemi, kiosk veya self servis birimi olarak kesintisiz 
hizmet verebilen TCx 800 POS platformu, güçlü performans ile 
olağanüstü güvenilirliği bir arada sunuyor. Hepsi bir arada olan 
bu sistem, değişen ve gelişen iş ihtiyaçlarınızı desteklemek 
için mağazada herhangi bir yere konumlandırılabilen ve her 
yönüyle entegre edilebilen bir tasarımda sunuluyor.

Hız, güvenlik ve esneklik sunan eksiksiz bir çözüm oluşturmak 
için TCx 800 POS platformunuzu TCx Sky perakende için 
optimize edilmiş işletim sistemi ve sektör öncüsü TCx yazıcı 
ailesi gibi diğer Toshiba ürünleriyle birlikte kullanarak 
perakende altyapınızı daha da kapsamlı hale getirebilirsiniz. 
Böylece müşterilerinize tekrar sizi tercih etmeleri için güçlü bir 
neden sunacak alışveriş deneyimlerini oluşturabilirsiniz.
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Akıllı Tasarım
Tek bir yapı altında toplanmış bir çözüm olan TCx 800 POS 
platformu, alanın sınırlı olduğu mağazalarınız için ihtiyaç 
duyduğunuz esnekliği sunuyor.
• Mağaza ihtiyaçlarına göre 90 derece dik konumdan düz 

tasarıma kadar birçok açıda kullanılabiliyor.
• 15,6 inç (16:9) ve 18,5 inç (16:9) geniş ekranın yanı sıra 

15 inç (4:3) seçeneğiyle birden çok parmağı algılayabilen 
dokunmatik ve hareket duyarlı üç ekran boyutuna sahip 
esnek yapılandırma imkanı sunuyor.
• Kapsamlı aksesuar bağlantı noktaları, masanın üstündeki 

stantta yerleşik olan sistem başlığında veya aksesuar 
bağlantıları için USB-C bağlantılı kablo göbeğinde bulunan 
kapsamlı bir bağlantı alanı sağlıyor.
• Tasarımı ve işlevi her türlü ihtiyaca uygun hale getirmek 

için G/Ç cihazlarının bağlantısını sağlayan USB 2.0, USB 3.0 
ve USB-C bağlantı noktaları
• Seçilebilen ve sabit bağlantı imkanı

Güçlü Performans ve Güvenilirlik
TCx 800 POS platformu, en yeni teknolojilere yer vererek 
en yüksek standartlarda performans sağlayacak şekilde 
tasarlandı.
• İşlemciler – Intel 7. Nesil uSeries 

– Celeron 3965U
– Core i5- 7300U
– Core i7- 7600U
• Bellek – 4 GB standart, 32 GB'a kadar genişletilebilir
• Linux Kernel 4.4 kurulabilen ve TCx Sky v1.1.01, Windows 

10 IoT CBB, Windows 10 IoT LTSB 2016'yı destekleyen açık 
sistem (işlemci geri bağlantı oluşturulması gerekiyor)
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Perakendeciler
Mağaza içinde 
kullanılabilen alana göre 
satış noktası (POS), kiosk 
veya self servis birimi olarak 
esnek bir seçim sunuyor.

Çalışanlar
Kullanımı ve üretkenliği 
artırmak için harekete 
dayalı teknolojiyi kullanan 
alışılmış bir arayüz sağlıyor.

Müşteriler
Daha hızlı yanıt 
veren, güvenilir 
bir platformla 
müşterilere daha 
hızlı ödeme 
deneyimi sunuyor.

TCx 800, alan ihtiyacınıza uygun şekilde 
ayarlanabilir ekran tasarımına sahiptir. 


