InformÀtica PER A LA SEVA EMPRESA
A PCBOX trobarà totes les solucions a les necessitats tecnològiques de la seva empresa.
Dediqui el seu temps a rendibilitzar el seu negoci, de la seva tecnologia ens encarreguem nosaltres.

>> SOLUCIÓ TPV PER A HOSTALERIA
Millora la teva solució amb
terminals de comandes!

>> Solució PCBOX
TPV + Sistema operatiu i software
+ Impressora + Calaix

TPV

Consulti preus...
Posi’s en contacte amb nosaltres!
CONSULTAR CONDICIONS DE FINANÇAMENT

IMPRESSORA
Amplia la teva solució en
xarxa amb més terminals
CALAIX

> QUÈ ÉS LA SOLUCIÓ TPV PER A HOSTALERIA?

> Solució PCBOX

Als establiments dedicats a la restauració i l’hostaleria es necessiten equips robustos,
que simplifiquin i agilitzin les tasques de l’equip humà. Tiquets senzills, control total
de les factures tant en efectiu com amb targeta, software especialment dissenyat per a
restauració i amb possibilitat de connexió en xarxa...

Dediqui’s a servir els seus millors plats. Des de PCBOX
ens ocupem de convertir el seu negoci hoteler en una
empresa equipada amb tecnologia avançada i considerables
comoditats. La gestió per a hostaleria és més senzilla amb:
+ Terminal tàctil
+ Impressora tèrmica de tiquets
+ Llicències de SO i software + Calaix portamonedes

> Vostè decideixi, nosaltres ens adaptem
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Converteixi el seu negoci en una
solució optimitzada!

> AVANTATGES
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+ Llicències de Sistema Operatiu i software específic inclòs.
+ Mantingui el control d’usuaris, dispositius i vendes.
+ Compliment de la normativa fiscal vigent.
+ Enllaços en xarxa amb altres terminals TPV i comandats
(tauletes, PDA, smartphones ...).
+ Connexió amb impressores de cuina i altres perifèrics.
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Terminals TPV que encaixin amb el seu
negoci, impressores tèrmiques que destaquen
conceptes clau, software especialitzat i adaptat
al seu model empresarial... Sigui quin sigui
el seu negoci, hauria de simplificar al màxim
el seu treball per fer-lo més fàcil i ràpid. Tot
el que necessita: terminals robustos, factures
simplificades, però sense perdre el control de la
caixa i un software que s’adapti al seu negoci.
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