
Měsíční platba / bez závazků

Počet praktických funkcí

Neomezený počet kategorií, produktů, zákazníků, uživatelů, rychlý prodej (kalkulačka ), EAN, PLU

Reporty (prodeje produktů, kategorie, zákazníci, tržba, DPH, období, atd.) dostupné i v pokladně

Vzdálená správa z PC a mobilu odkudkoliv, položky, ceny, reporty a další parametry
je možné ovládat vzdáleně

Snadné vytvoření produktů i kategorií, editace, smazání, možnost štítků, variant, poznámek

Více IČ podnikatelů - fiskalizace v pověření při sdílení všech dat mezi IČ

Variabilní mapy stolů, pokojů, apod., správa otevřených účtů, upozornění na nečinnost

Zákaznické účty (evidence, slevové kategorie, motivační body), individuální slevy v % a Kč

NONSTOP telefonická technická a online podpora, detailní online návody, aktualizace

Skladové hospodářství v pokladně i ve Vzdálené správě

1x mobilní číšník/terminál pracující na domácí síti, fungující i bez internetu

Inventury úplné a částečné dle štítků a kategorií, odtěžování surovin, receptury, odpisy, zisk

Export a import položek, dodacích listů, naskladnění, export do účetních programů 
(iDoklad, Money S3, Pohoda)

Neomezený počet IČ podnikatelů v jedné pokladně v jedné ceně, každý vidí jen svá data

VIP technická podpora

Neomezený počet mobilních číšníků/terminálů pracujících na domácí síti, fungujících
i bez internetu

Kombinace položek (akce 2+1, ingredience navíc, atd.)

ZDARMA okamžitá výměna pokladny

Proč si vybrat Dotykačku
Dotykačka je dlouhodobě hodnocena jako nejlepší EET pokladna podle nezávislého, srovnávacího testu.
Kvalitní hardware Dotykačka je ověřen několika lety v náročných provozech.
Dotykačku využijete v gastru, maloobchodě i 3. a 4. vlně EET. Kontrolujeme správné nastavení EET 
a platnost certifikátu.
Dotykačka je bez závazků. Platíte tedy pouze za období, kdy podnikáte.
V ceně jsou pravidelné aktualizace funkcí pro různé typy podnikání, dle potřeb trhu a zákazníků,
rozšíření aplikací a legislativní změny.
Samozřejmostí je NONSTOP technická telefonická podpora, detailní online manuály
a zákaznická péče.
Instalaci zvládne zákazník sám nebo s pomocí obchodníka případně prostřednictvím 
sítě servisních techniků po celé ČR.
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Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 
 
 

5,5"

Licence
SNADNO

Pokladna
MOBILNÍ 5,5″

 

odolná 5,5″ dotyková pokladna
4G + Wi-Fi
integrovaná tiskárna 58 mm
nabíjecí stanice
čtečka EAN a QR kódů
vysoká výdrž baterie 

•
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Licence                 + pokladna
390 Kč/měsíc                          + 5 990 Kč
4 914 Kč/14 měsíců    + 0 Kč

390 Kč
měsíčně

5 990 Kč

 

odolná 8″ dotyková pokladna
4G + Wi-Fi
stabilní stojan
USB/LAN tiskárna 80 mm
s řezačkou účtenek
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8"

Licence
NAPLNO

Pokladna
UNIVERZÁLNÍ 8″

Licence                   + pokladna
590 Kč/měsíc          + 6 490 Kč
7 434 Kč/14 měsíců       + 0 Kč

590 Kč
měsíčně

6 490 Kč

14"

 

odolná 14″ dotyková pokladna
Wi-Fi + LAN
stabilní stojan VESA
USB/LAN tiskárna 80 mm
s řezačkou účtenek

•

•
•

Licence
NEOMEZENĚ

Pokladna
KOMPLETNÍ 14″

Licence                  + pokladna
990 Kč/měsíc         + 9 990 Kč
12 474 Kč/14 měsíců         + 0 Kč

990 Kč
měsíčně

9 990 Kč

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA – POKLADNA ZDARMA !!!

Nabídka
je omezena

časově
a skladovými 

zásobami!

Ideální pro živnostníka, 
stánek nebo malý provoz.
Bez skladového 
hospodářství.

Vhodné pro malý a střední 
provoz, večerky, stánkový 
a sezónní prodej.
Se skladovým hospodářstvím.

Hodí se pro střední a velký 
provoz, maloobchody, 
ubytovací a gastro zařízení.
Se skladovým hospodářstvím.

iTrutnov s.r.o.
Polská 367, Trutnov
Rádi Vám poskytneme více info na:

tel: 499 599 627
Produkty předvedeme přímo u Vás.
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