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Всичко е включено в оптимален
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Бърза и лесна
инсталация от
всеки



Водещо решение в България от
надежден производител
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Готова търговска система

Готова за работа след по-малко
от 20 минути



Търговска система
“Авангард”

Маркова техника, проверена в
действие!
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Благодарим Ви, че избрахте нашата търговска система от ново поколение.
Настоящият
комплект
съдържа компютър, монитор,
програмни продукти и набор
от устройства, специално
подбрани за максимално
ефективна работа в малък и
среден търговски обект,
кафе и ресторант.
Ние Ви даваме възможност да получите оптимално
съотношение цена/качество
чрез компоненти от проверени доставчици, с гарантиран
произход и висока надеждност. Като водеща фирма на
българския пазар, нашата
търговска система може да
отговори на всички изисквания на търговската дейност
и да осигури безпроблемна
работа за дълъг период от
време.

Системата
подобрява
контрола и отчетността на
всички участници в търговския процес и позволява пълен контрол на наличността
на стоките, операциите и
разплащанията.

видуални отстъпки. Всичко
това Ви позволява да изградите съвременен бизнес
модел, като предлагате
привлекателни условия и
промоции за настоящи и
бъдещи клиенти.
Търговска
система
“Авангард” е базирана на
дългогодишния опит на водещата софтуерна компания
Microinvest и е отличен избор за всеки участник на
пазара в България.

Търговска система
“Авангард”

Чрез
допълнителните
устройства (скенер и четец
за магнитни карти) се обработват клиентски карти,
система за лоялност и инди-

Настоящата комплектация на компонентите е удобна за сглобяване, самостоятелно изучаване и внедряване без участието на специалист. Това веднага води до
по-добра цена за крайния
клиент!

Сглобете системата сами!
Комплектът, който е пред
Вас е напълно работоспособен, проверен и съдържа
всички необходими компоненти.

кондензирана влага по компютърните компоненти. След
това можете да започнете с
реалната подготовка и сглобяване на системата.

Преди да започнете сглобяване на системата е необходимо да я оставите 1-2
часа на стайна температура
и да се уверите, че няма

Компонентите са подбрани, проверени и настроени
за работа. От Вас се изисква
единствено да ги свържете
по указания начин и веднага

след това можете да започнете реална работа.
На следващите страници
е описана технологията за
свързване на всяка част от
търговската система. Следвайте стриктно инструкциите
за да получите максимално
добър резултат.

С т р а н и ц а
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Компютър
Компютърът е сърцето
на всяка модерна търговска система. Той управлява,
обработва и съхранява
информация за всяка една
сделка и стоките, които
участват в нея.

Компютърът е
основата на всяка
търговска система

В предложения пакет
Вие сте получили компютър Lenovo със съвременни
параметри,
минимален
размер на кутията и оптимални показатели за търговска система.
Към този
компютър
трябва да се включат
следните периферни ком-

поненти и фискални устройства в изброения порядък:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Монитор;
Мишка;
Клавиатура;
Баркод скенер;
Фискално устройство;
Захранващ кабел.

Всяка една от връзките
трябва да се провери дали
е правилно поставена, в
съответния съединител и
правилно закрепена. Последен се свързва захранващия кабел. С това систе-

мата е готова за стартиране.
Преди първоначалното
включване на системата е
важно да се уверите, че
всичко е закрепено добре,
правилно свързано и готово за работа. Едва след
това трябва да включите
кабела в розетката на захранването и да включите
компютъра.
В реалната практика е
важно компютърът да бъде
чист, предпазен от външни
въздействия и вода.

Монитор
“Сглобяването на
системата стана за
по-малко от 20
минути и всичко
заработи веднага”

Мониторът е основното
средство, чрез което получавате информация. Затова е важно той да е поставен на удобно място, защитен от пряка слънчева
светлина и правилно закрепен.
Мониторът се свързва с
2 кабела (захранващ и
видео кабел). Важно е да
бъдат правилно свързани
към компютъра за да осигуряват стабилна работа.

При част от системите
мониторите
са
Touch
Screen и реагират на допир. В този случай има и
допълнителен, трети кабел, който се свързва към
компютъра.

или надраскване.

При работа и използване на Touch Screen монитори трябва внимателно да
се отнасяте към повърхността на дисплея, защото
тя е чувствителна на допир и не издържа на удар

Мишка, кабели и свързване
Спомагателните
компоненти
(мишка, клавиатура, кабели и други)
се свързват
директно към
компютъра. С
цел улеснение на клиентите, всеки

Кабели
мишка

Т ъ р г о в с к а

с и с т е м а

“ А в а н г а р д ”

един от кабелите има цветен маркер за лесно разпознаване. По този начин
е достатъчно да свържете
кабелът с червен маркер
към буксата с червен маркер, същото за кабела и
буксата със сини маркери
и всички останали цветове. Цялата процедура е
проста за изпълнение и
отнема само няколко ми-

нути.
При
окончателното
поставяне на системата в
работно положение е желателно да закрепите кабелите неподвижно или в
сноп. Това ще Ви гарантира, че няма да има прекъснат или измъкнал се кабел
и системата ще работи
стабилно.
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Клавиатура и четец за магнитни карти
ръка.
Клавиатура
с вграден
четец на
магнитни
карти
3 Logic K10

Специализираната клавиатура позволява много бърза
работа на операторите без
загуба на ценна търговска
площ. Всички основни функции на програмния продукт са
изведени на 6 бързи клавиша
и са удобни за избор с една

Малкият
размер на клавиатурата е допълнително улеснение,
защото тя може да
бъде
преместена
на
най-удобното
място пред сервитьора или продавача.
Вграденият четец разчита
магнитни карти с 1, 2 или 3
пътечки, което позволява използването на почти всички
видове магнитни карти.
Клавиатурата

се

към основния компютър чрез
USB кабел и не изисква никаква допълнителна настройка.
Грижливото отношение към
специализираната клавиатура
позволяват дълга и безпроблемна работа, бързина на обслужването и ефективно използване на работното пространство пред всеки оператор в
търговския обект.
Моделът 3 Logic K10 е специално оптимизиран за работа
в кафе и магазин.

“Добрата
търговска

свързва

система не
заменя
персонала, но

Баркод скенер

позволява да
се управлява

Скенерът 3Logic B10 представлява модерно устройство с
вграден лазер, което разчита
всички видове баркод етикети
от стоките.
Баркод скенерът се свързва директно към компютъра
посредством USB кабел и не
изисква инсталирането на никакви драйвери.

цялата

когато баркодът не е хоризонтално подравнен. Устройството
може да разчете информацията дори при леко зацапани и
повредени етикети, което силно улеснява операторите в
ежедневните им дейности.

дейност”

Скенерът има защита против случайно изпускане до
височина от 1.5 метра.

Лазерен
баркод
скенер

Моделът, който притежавате, работи безупречно дори

Касов апарат или фискален принтер
Според изискванията на
Националната Агенция по Приходите (НАП), всеки търговски
обект трябва да притежава
касов апарат или фискален
принтер. В търговската система е предвиден модерен касов
апарат или фискален принтер,
който се свързва към компютъра (чрез 2 кабела, захранващ
и информационен) и издава
всички необходими фискални
документи за правилната ра-

бота на търговския обект.
Преди реалното стартиране
на дейността на търговския
обект е необходимо касовият
апарат да бъде фискализиран
в упълномощен сервиз. Списък
на сервизи, които могат да
фискализират настоящото устройство е приложен към касовия апарат. Фискализацията и
договорът за абонаментно
поддържане се заплащат до-

пълнително, според тарифата на сервиза.
Поддръжката на касовия апарат или фискалния принтер се извършва
според
нормативната
уредба и не е част от
поддръжката на търговската система.
Касов апарат
с фискална памет
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Microinvest

1618 София,
кв. Павлово,
бул. Цар Борис III N 215
Геопланпроект, ет. 12
Тел: +359 2 9555515
Факс: +359 2 9555334
Email: office@microinvest.net

Microinvest е водеща фирма в областта на складово-счетоводния софтуер и надежден партньор за бизнеса. Като лидер на пазара, търговските системи от Microinvest са
предпочитано решение за много клиенти в 25
държави, на 4 континента.
Microinvest инвестира усилия за създаване на достъпен и универсален софтуер,
системи, които могат да се използват в почти
всяка една сфера на бизнеса.
Microinvest
е високотехнологична
фирма, с авангардни решения и перспектива в
бъдещето.

Навсякъде около Вас!
Нашият web адрес е
www.microinvest.net

Професионално решение
Търговска
система
“Авангард” е професионално
решение за бизнеса. Нейното
сглобяване и настройка са по
силите на всеки потребител, не
се изисква участието на компютърен специалист, но получените резултати са на най-високо
технологично ниво.
Наборът от специално подбрани компоненти на преференциални цени позволяват с минимална инвестиция да постигнете
резултати, които надминават
дори скъпите комерсиални системи. Предварителната подготовка, подбор и настройка на
системата елиминират необходимостта от обучен технически
специалист и съответно намаляват разходите по внедряване на
системата.
Предварителната инсталация
на софтуера позволява моментален старт на обекта, без да ча-

кате и плащате за външни услуги.

ва работа при много високо натоварване.

Търговска
система
“Авангард” е подходяща за
магазини, кафенета, пицарии,
ресторанти, автомивки, клубове
и навсякъде, където има търговска дейност. Мощността на компютъра гарантира бърза обработка на продажбите и позволя-

Търговска
система
“Авангард” е достъпна за всички, може да се поръча чрез наложен платеж и не изисква посещение в офис на Microinvest
или регионален партньор.

Търговска система
“Авангард”

