
Systém pro �erpací stanice                 InfoGate s.r.o. 
EuroPOS   pokladna, kancelá�, centrála    www.infogate-cz.eu 
Informa�ní systém pro ve�ejné a neve�ejné �erpací stanice EURO POS je šitý na míru požadavk�m 
zákazníka a slouží ke komplexní evidenci a administraci všech transakcí a pohyb� zboží obvyklých 
na �erpacích stanicích. Zárove� obsahuje nástroje pro snadné a rychlé zpracování ú�etních a 
da�ových agend, uživateli tedy poskytuje ucelený p�ehled o chodu firmy. Navzdory rozmanité škále 
funkcí a nástroj� je uživatelské rozhraní p�ehledné, jednoduché na ovládání a máte tém�� okamžitý 
p�ístup k jednotlivým �ástem aplikace, to vše má za následek minimální nároky na speciální 
proškolení uživatel� PC a neodrazuje tak svojí složitostí.   

 
Základní charakteristika systému 
� vysoká stabilita a bezpe�nost systému 
� možné propojit neomezen� pokladen 

a kancelá�í, je možné používat vše na 
jednom po�íta�i 

� vazba na MS Office a Internet 
� snadná aktualizace z Internetu 
� exportu dat do formát� XLS, TXT, HTML 
� rozsáhlé možnosti tiskových sestav, 

které si uživatel m�že libovoln� editovat 
� p�ístupová práva jednotlivých uživatel� 
� p�ehledné vyhledávání a t�íd�ní dat 
� záznam �inností p�ihlášeného uživatele 
� možnost napojení dat na centrálu 
� na p�ání možnost p�idání speciálních funkcí 

 
� modulární systém s databází FIREBIRD 
      s architekturou SQL 
 
Sídlo provozovny :   
Venušina 4579/1g 
466 06 Jablonec nad Nisou 
Email: info@infogate-cz.eu 
Tel./Fax   +420 481 120010 
Hotline     +420 777 245798 
 
 
 

 
Klí�ové vlastnosti a moduly 
� p�ehledné zpracování a jednoduché ovládání 
� kancelá�,  pokladna a modul na internetové  
     propojení více pobo�ek do centrální databáze 
� Kancelá� je možné p�ipojit i p�es Internet a pracovat 

tak z firmy nebo domova. 
� podpora tém�� všech typ� stojan�, 

možné i bezdrátové p�ipojení 
� snadná konfigurace bezobslužného �erpání 
     pomocí �ip� (klí�enek) (RFID) 
� p�ístup na uskute�n�né tankování,pop�. další 

vybrané sestavy vybraným zákazník�m p�es 
WWW 

 
 
Služby 
� možnost uzav�ení smlouvy o 

technické  
      podpo�e 
� možnost technické podpory 

formou vzdálené  
      správy 
� zdarma Emailová podpora 
� reakce na podn�ty uživatel� 

k vylepšení SW 
 

 



Pokladna (POS) 
� zaznamenává transakce z �erpacích stojan�
� možnost použití platebních karet, tisk  

paragonu závisí na tiskárn� (volitelná) 
� možnost nastavení p�edvolby prodeje  
� odložení rozpracovaného dokladu a zp�tné  
     na�tení do p�ipraveného prodeje 
� nastavení a možnost výb�ru typu platby 
� zpracování prodeje v cizích m�nách 
� p�íjem a výdej hotovosti p�ímo na pokladn� 
� prodej na platební karty (terminál MUZO) 
 

 
� p�ehledné seznamy s možností rychlého  
     vyhledávání dle zadaného kritéria 
� jednoduché t�íd�ní a filtrování záznam� 
 
Automat (AUT) 
� je ur�en na neve�ejný (vnitropodnikový) výdej      

PHM bez možnosti prodeje suchého zboží 
� zaznamenává transakce ze stojan� s údaji 
     o �asu tankování, množství a produktu v�etn� 
     identifikace p�íslušné �ipové karty 
� sledování stav� jednotlivých nádrží  
� umožn�ní tisku p�ehled� tankování a export 
     dat v libovolném formátu   
  
Systémové požadavky 
� procesor Intel nebo AMD 1800MHZ 
� 512MB RAM, 100MB HDD volného místa 
� opera�ní systém MS Windows (W2K, XP) 
� rozlišení monitoru minimáln� 1024x768  
� volitelná paragonová tiskárna  
� volitelná �te�ka �árového kódu 
� volitelná �te�ka lokálních karet zákazník� 
� volitelná pokladní zásuvka  
� volitelný zákaznický display 
� možnost ON-LINE p�ipojení terminálu MUZO 
 

Kancelá� (BOF) 
� p�ehledná a úplná evidence obchodních 
      partner� v�etn� kontakt� a elektronické  
      komunikace   
� možnost definice r�zných kategorií slev pro  
     daného odb�ratele, nebo skupinu zboží 
� p�íjmy a výdeje zboží na sklad pomocí �te�ky 
� skladové evidence  

� nastavení r�zných kategorií slev dle obratu 
� možnost tvorby �árových kód� zboží a etiket 
� evidence lokálních (bonus) karet zákazník� 
� uživatelský generátor tiskových sestav  
� grafické p�ehledy prodeje a ostatních dat 
� tvorba zakázek a jejich automatický p�evod na 
     pokladn� do da�ového dokladu nebo faktury 
� p�ehledy prodej�, rekapitulace dle sazeb DPH 
� zabezpe�ení vybraných funkcí SW p�ístupový- 
     mi právy  
� možnosti nastavení �íselných �ad doklad�        
     a mnoho dalších užite�ných funkcí  
 

 
 
� velké možnosti v nastavení informací o  
     skladových položkách v�etn� rozboru �asto  
     a málo prodávaného zboží pro p�ípadné slevy  
 
 

 


