TIKI-TAKA POS©
Kases sistēma, kas pielāgojas tavam biznesam!
•

Darījumu reģistrēšana atbilstoši Mk.95 noteikumiem

•

Nodokļu uzskaite atbilstoši dažādiem PVN %

•

Dienas finanšu atskaites un kases sistēmas žurnāls

•

Elastīgs API integrējams ar esošajām ERP sistēmām

•

Datu analīze un prognozēšana ar mākslīgo intelektu

•

Moderna XML bāzēta datu glabāšanas struktūra

•

Datu glabāšana vairākos formātos

•

Rezerves kopēšanas iespējas

•

«HASH Chain» tehnoloģija fiskālo ierakstu atbilstībai

•

Uzbūvēts uz Java© tehnoloģijas

•

Platformu neatkarīgs risinājums (Win, Linux, Mac OS)

Modulāra arhitektūra – izvēlaties savam
biznesam ērtāko tehnikas izvietojumu un izskatu
Garantija – līdz 5 gadiem – bezmaksas bojāto detaļu nomaiņa
Integrēts ar IBM Cognos Analytics© mākslīgā intelekta datu analīzes rīku – prognozē savu biznesu tiešsaistē.

Tiki-Taka POS Modulārais
Modulārā kases sistēma

Kases Sistēma vidējam biznesam

Lietojams uzreiz, bez integrācijas ar pamatsistēmām
Iekļauta 3 gadu garantija ar bojāto daļu nomaiņu
Reģistrācija VID un regulāro atskaišu sagatavošana
Lietotāju apmācība un iekārtas uzstādīšana
Datu sinhronizācija ar rezerves kopiju sistēmu
Incidentu garantēta novēršana 24h laikā

Cena: 1‘850,- Eur bez PVN (pērkot vismaz 20 gab)
Apkalpošana: 35,- Eur/mēnesī bez PVN

Tiki-Taka POS Standarta
Kases Sistēma

Kases sistēma stabilam uzņēmējam

Lietojams uzreiz, iespējams arī integrēt ar pamatsistēmām
Iekļauta proaktīvā 3 gadu garantija ar bojāto daļu nomaiņu
Reģistrācija VID un regulāro atskaišu sagatavošana
Lietotāju apmācība un iekārtas uzstādīšana
Datu sinhronizācija ar rezerves kopiju sistēmu
Pārdošanas datu analīze ar mākslīgo intelektu – IBM Watson©
Incidentu garantēta novēršana 12h laikā

Cena: 2‘285,- Eur bez PVN (pērkot vismaz 10 gab)
Apkalpošana: 49,- Eur/mēnesī bez PVN

Problēmu attālināta risināšana – bez maksas

Tiki-Taka POS Jūtīgais
Kases sistēma viss vienā

Kases Sistēma modernam uzņēmējam

Lietojams uzreiz, iespējams arī integrēt ar pamatsistēmām
Iekļauta proaktīvā 5 gadu garantija ar bojāto daļu nomaiņu
Reģistrācija VID un regulāro atskaišu sagatavošana
Lietotāju apmācība un iekārtas uzstādīšana
Datu sinhronizācija ar rezerves kopiju sistēmu
Pārdošanas datu analīze ar mākslīgo intelektu – IBM Watson©
Incidentu garantēta novēršana 12h laikā
Problēmu attālināta risināšana – bez maksas

Cena: 2‘945,- Eur bez PVN (pērkot vismaz 5 gab)
Apkalpošana: 49,- Eur/mēnesī bez PVN

Tiki-Taka POS saskarnes funkcijas






Produktu katalogs
o Produktu grupas
o Saistītie produkti
o Atliktais grozs
o Svaru integrācija
o Apmaksas dalīšana
Apmaksas veidi
o Nauda / Karte
o Dāvanu karte
o Kuponi
o Debets / kredīts
Preču noliktava
o Ienākošie / izejošie / atgrieztie produkti
o Piegādātāju izvēle
o Vairāku veikalu (noliktavu) uzturēšana
o Inventarizācija
o Minimuma-maksimuma daudzumi
o Produktu izmaksas / peļņa
o Cenu zīmju izdrukāšana







Lojalitātes sistēma
o Klientu / partneru uzskaite
o VIP klienti
o Atlaides
o Debeta/kredīta uzskaite-piešķiršana
o Klienta karšu izveide/piešķiršana
Analītika
o Integrēts ar IBM analītikas sistēmu
o Datu analīze par pārdoto apjomu,
summu, darbiniekiem, precēm
o Peļņas analīze
o Top produkti, top pārdevēji, Top
dienas, Top klienti
o Darbinieku nostrādātais laiks, pauzes
Pārvaldība
o Atvērta integrācijas saskarne API, CSV
o Integrētas log-in kontroles
o Ērta čeku atgriešana

