
Prodejna SQL Mini je velmi rychlý maloobchodní pokladní software vhodný pro široké 

spektrum prodejen, od prodejen potravin, domácích potřeb, papírnictví, po rychlé 

občerstvení a malé kavárny s jedním pokladním místem. Díky své rychlosti, 

jednoduchému ovládání a spolehlivosti se stane oporou ve Vašem podnikání. Systém 

Prodejna SQL je připraven na Elektronickou evidenci tržeb.

POKLADNÍ SYSTÉMY

Pokladní systém Prodejna SQL Mini

Počet položek zboží (PLU)    neomezeně

Počet skupin     neomezeně

Počet skladů     neomezeně

Finanční prodej     ano

Položkový prodej     ano

Počet účtů obsluhy    neomezeně

Skladové doklady – příjem, výdej   možnost dokoupit

Počet odložených účtů (konceptů)   neomezeně

Podporované operační systémy   Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Podporované MS SQL Servery    2008 / 2012 / 2014 / 2016

Minimální rozlišení     1024 x 768

    Funkce Hold - současně otevřené účty

    Koncepty - odložené účty (i na přímé tlačítko)

    Podpora zákaznických karet – historie prodejů, 
        slevy, obraty

    Procentuální a hodnotové slevy na položku nebo 

        rychlá změna prodejní ceny, bonusové slevy za 

        dosaženou hodnotu nákupu

    Prodej pomocí PLU, čárového kódu, katalogového 

        čísla, názvu, včetně fulltextového vyhledávání

    Definice položek na přímá tlačítka (až 1728 položek), 

        možnost rozdělení položek do skupin a podskupin

    Připojení platebního terminálu přes protokol TCP/IP

    Možnost prodeje cizí měnou

    Export seznamů do Excelu (.xls, .csv)

Vybrané vlastnosti systému

Podpora periferií

•  Dotykové displeje nebo PC terminály s dotykovými displeji libovolné značky

•  Možnost tisku na termální tiskárny OKPRINT, EPSON, BIXOLON a jehličkové tiskárny 
    EPSON, STAR (interface RS-232, USB, LPT, Ethernet, Bluetooth, šíře tisku 80 nebo 58 mm)

•  Podpora dvou pokladních zásuvek připojených k jedné tiskárně

•  Možnost připojení zákaznických displejů VFD

•  Podpora celé řady snímačů čárových kódů (např. Honeywell)

•  Komunikace na vybrané obchodní on-line a systémové váhy (Mettler Toledo, Digi)
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