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ELTRADE B1 С ВГРАДЕН 
БАРКОД СКЕНЕР

Бързо и удобно регистрирате продажби, 
въвеждате доставки и сканирате 
куриерски пратки.

Опция

ПРОДАЖБА НА ВРЕМЕ ЗА 
ПАРКИНГИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ 
ПАРКОВЕ

Таксувате време 
при отдаване 
под наем на 
автомобили, 
инструменти, 
чадъри и т.н. 

Касовите апарати на Елтрейд се 
отличават с изключителна надеждност, 
уникална функционалност и елегантен 
дизайн. Предназначени за работа в:
магазини
кафенета и барове
разносна търговия (пазари, павильони, 
паркинги)
Големите светещи операторски дисплеи 
и бързата интуитивна навигация в 
менютата на фискалните устройства 
позволяват на касиера да обслужва 
максимално бързо клиентите.

Касовите апарати са разработени 
на базата на модерна хардуерна 
платформа, която позволява:
GPRS безжична връзка с отдалечен 
сървър
високоскоростен и безшумен печат
интуитивна работа
връзка с компютър
комуникация през Bluetooth 
WiFi (опция)
Мобилните апарати са с издръжлива 
Li-ion батерия, което ги прави 
подходящи за обекти без електрическо 
захранване и такива с широк 
температурен диапазон.

BACK OFFICE В ОБЛАК

Имате достъп до системата от всяка
точка с интернет през компютър,
мобилен телефон, таблет.

BACK OFFICE

Въвеждате данни чрез стандартна РС 
клавиатура или външен скенер.

РАБОТЯТ С PC КЛАВИАТУРА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ

ОСНОВНО ПРЕДИМСТВО

ВСИЧКИ КАСОВИ АПАРАТИ НА 
ЕЛТРЕЙД МОГАТ ДА РАБОТЯТ 
В ОБЛАК

Дистанционно предаване на месечни 
отчети за счетоводство*
Отдалечено програмиране на цени и 
артикули*

* Платена услуга



КАСОВИ АПАРАТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ

МОБИЛНА 
МРЕЖА

BACK OFFICE
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Замества мобилен терминал
Само едно устройство и то фискално
Собствена база данни за фактури и клиенти
Дистанционна връзка със склада
Работи на батерии повече от един ден

ПЕЧАТ НА ЛОГО НА
ФИРМА И АРТИКУЛИ

РЕШЕНИЕ ЗА ВЕРИГА ОБЕКТИ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ 1 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ 2 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ n
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ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД
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ПРЕДИМСТВА ПРИ GPRS ВРЪЗКА С BACK OFFICE
„ДЕТЕЛИНА“
От офиса или от вкъщи вие контролирате:
Продажби Доставки Склад Персонал

POS РАБОТНО МЯСТО БЕЗ WINDOWS!

Windows

=

Собствена операционна система

   ПРЕДИМСТВО:

Няма вируси, игри и Facebook
База данни с клиенти и артикули
Промоции
30 различни баркода 
    за всеки артикул
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BACK OFFICE

Изграждате евтино работно място с безжична връзка към Back Office „Детелина“

ПЕЧАТ НА QR И EAN 
КОДОВЕ



Централен офис:
бул. „Гоце Делчев”, бл.102
София, 1404

тел.: 02 958 13 50 
факс: 02 958 23 70 
e-mail: eltrade@eltrade.com

www.eltrade.com \eltradebg

КАСОВИ АПАРАТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Интерфейси:
 - RS232 интерфейс
 - USB 2.0 OTG
 - Bluetooth 3.0 SPP
 - GPRS 2APN
 - Wi-Fi - опция, не е съвместима с вграден скенер

Драйвер за режим „Фискален принтер“
Връзка с търговски софтуер „Детелина“ и
   лесна интеграция с всички популярни
   търговски софтуерни продукти.

WI-FI

Опция, не е съвместима с вграден скенер.

Интерфейс за връзка с други устройства.

BLUETOOTH 3.0 SPP

Позволява безжична отдалечена връзка
на касовия апарат с таблет, мобилен
телефон и др., когато ELTRADE B1 се
използва в режим на фискален принтер.

USB ON-THE-GO

Дава възможност към фискалното устройство
да се свързват както хост устройства
(PC, лаптоп), така и периферни устройства
(баркод скенер, външнa клавиатура и др.).

®

30 000 артикула
50 департамента, 50 доверители
30 стокови групи
11 типа на плащане
30 оператора, работещи едновременно
База данни с до 60 000 контрагента
До 30 различни баркода за артикул
Отпечатване на програмируемо лого и  
    графични изображения
Издава фактури
Продажба на артикул със свободна цена
Служебно въвеждане и извеждане на суми
Работа в режим „Фискален принтер”
Отчети по артикули, оператори, стокови групи, 
    данъчни групи, часове, департаменти
Отчети по типове плащане: в брой, с карта, с 
    ваучер и др.
Поддържане на промоции
Въвеждане на коментар при продажба
Напомня за изтекъл сервизен договор
Проверка на ЕИК при издаване на фактури
Автоматично сверяване на дата и час

®

Графичен LCD дисплей с бяла регулируема  
    подсветка
Габарити: 
   - ELTRADE А1 - 195/ 100/ 55 mm, 0.320 kg 
   - ELTRADE B1 - 210 / 100 / 70 mm, 0.380 kg 
   - ELTRADE A3 - 220/ 165 / 80 mm, 0.550 kg
 Захранване: 
   - адаптер DC 12V/ 2 A
   - Li-ion батерия 7.4V / 1600 mAh (само за 

 мобилните варианти) 
Работна температура: -15o С ÷ +45o С
Скорост на печат: 70 mm/sec
Easy-load термопринтер
Консуматив: термохартиена ролка 
   - ELTRADE А1: 57 mm/13m
   - ELTRADE B1: 57 mm/17m
   - ELTRADE А3: 57 mm/35 m

 Препоръчан консуматив: Глиган


