
Stabilní  pokladní SyStémy

O společnosti

Již od roku 1995, kdy byly instalovány 
první kontrolní technologie, 
získáváme zkušenosti se zaváděním 
kontrolních a řídicích systémů 
prodeje nejen do gastronomických 
provozů, ale všude tam, kde 
je nutností použití stabilního 
a inteligentního pokladního systému.

Od roku 2002 jsme výhradním 
zastoupením firmy Vectron Systems 
AG pro ČR.

Vectron Systems AG je přední 
evropský výrobce pokladních 
systémů. Celosvětově bylo  

instalováno více jak 140.000 POS 
systémů! Technologie Vectron je 
v nabídce více jak 400 odborných 
firem převážně v Evropě ale i v Africe, 
Austrálii a USA.

Základní vlastností pokladen 
a pokladního systému Vectron 
je kvalita zpracování, vysoká stabilita 
provozu a kompatibilita s okolím. 
Protože se nejedná o běžné spotřební 
PC, pokladny nepoužívají složitý 
operační systém typu Windows.
Každá pokladna pracuje samostatně, 
tedy nezávisle na PC či serveru.
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Pokladny Vectron

Výrobce pokladen, firma Vectron 
Systems AG, jako jeden z mála 
v Evropě a na celém světě, vyvíjí nejen 
svůj vlastní pokladní program (SW), ale 
i svůj vlastní pokladní hardware (HW).

Výsledkem jsou pokladny, které 
nejsou bázovány na standardním OS 
Windows a jsou svými vlastnostmi 
přímo předurčeny do provozů 
s vysokým zatížením a s vyššími 
nároky na spolehlivost, stabilitu 

a dlouhou životnost. Není proto 
náhoda, že je většina pokladen 
umístěna v gastronomii, kde jsou tyto 
požadavky poměrně enormní.     

Všechny pokladny používají stejný SW 
Vectron POS, liší se pouze provedením 
hardwaru.

Proto mohou být pokladny vzájemně 
propojeny do pokladních sítí, za 
použití standardu LAN, bez rozdílu 
modelů. Kombinací modelů lze 
následně zabezpečit individuální 

požadavky každého provozu. Pokladny 
v každé konfiguraci pracují bez 
potřeby běžícího PC nebo serveru 
v kanceláři ! PC či server využívají 
pouze ke sběru dat po uzávěrkách.

Využitím těchto vlastností Vectron 
pokladen je fakt, že v případě výpadku 
nebo přerušení spojení na PC či 
serveru, nevzniká kolaps celé sítě. 
Pokladny pracují bez přerušení, než 
dojde k obnovení síťové komunikace 
s PC nebo do doby než proběhne 
oprava PC či serveru.

Tato v současnosti vývojově 
bezkonkurenční platforma zabezpečuje 
již zmíněnou vysokou stabilitu provozu. 
Rychlost pokladen je pak zárukou 
bezproblémové funkce pokladního 
programu Vectron POS, který nabízí 
prakticky nekonečné možnosti 
nastavení funkcí na pokladně. Cílem 
je vždy zrychlení procesu objednávání 
s řadou automatických funkcí bez 
možnosti chyb a zjednodušení obsluhy 
a zaškolení.

Více na: www.vectron.cz
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poS mini ii  
Mini cena. Maxi výkon

Pokladna Vectron POS Mini II nabízí velmi vysokou pracovní 
rychlost. Pokud markování probíhá přes klávesnici a není 
potřeba velký dotykový display, je pokladna Vectron 
cenově dostupnější i pro malé provozy, kde na 
malém prostoru potřebujete provádět 
veškeré pokladní funkce. Možnosti 
dálkové správy a všechny výhody 
systému Vectron jsou samozřejmostí.

Pokladny

poS touch 
Špičková technologie pro profesionály

Kvalitní, spolehlivá, rychlá, robustní 
a enormně odolná pokladna. Elegantní 
kryt s kovovými prvky je extrémně 
stabilní a odolný. Díky vysoce kvalitním 
komponentám a promyšlenému 
designu funguje pokladna spolehlivě 
i v nepříznivém pracovním prostředí. 
Kompletně plochá strana displeje bez hrany 
zachycující nečistoty jde rychle a jednoduše 
očistit.
Výkonný a technologicky vyspělý pokladní 
software disponuje četnými funkcemi a lze ho 
flexibilně přizpůsobit individuálním požadavkům.

poS Colortouch
Moderní design a excelentní výkon

Rychlá elektronika, stabilní chod 
a rozšiřitelná paměť stejně jako široká řada 
sériových rozhraní a jeden paralelní port 
umožňují společné napojení tiskáren, 
scannerů, čteček karet a dalších periférií. 
Samostatně či v síti lze POS ColorTouch 
pomocí programu Vectron Commander 
programovat, dálkově spravovat – to vše 
za plného provozu. 
Výhodou je velmi snadná a rychlá 
obsluha. I pro nezaškolený personál je její 
jednoduchá obsluha zárukou rychlého zaškolení 
a bezchybného markování.
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Mobilní pokladny

poS mobilepro 
Mobilní Revoluce (mobilní číšník)

Kompaktní, výkonná a robustní 
mobilní pokladna, která je díky 
pokročilým funkcím snadná na 
obsluhu a zásadně zrychluje 
každodenní práci. Objednávka 
od stolu zákazníka je bleskově 

zpracována a vytištěna na kuchyňské 
nebo barové tiskárně. Extrémně 
pevný a lehký kryt z magnesia je 
vodotěsný, prachotěsný a zajišťuje 
odolnost proti nárazům. Jedná se 
o nejstabilnější mobilní pokladnu 
na trhu. Velký dotykový displeje 
má výbornou kvalitu zobrazení a je 
antireflexní. 

Pokladní software obsahuje řadu 
funkcí pro maximální komfort 
obsluhy. Maximálně zrychluje 
objednávání i platbu. Čas, který 
byl dříve vyplněn běháním mezi 

zákazníkem a pokladnou, můžete nyní 
věnovat objednávání dalšího stolu. 
Zrychlení servisu sebou automaticky 
přináší zvýšení obratu a spokojenost 
zákazníků. 

Solidní zpracování a průmyslová 
technologie jsou základem 
pro odolnost a dlouhou životnost 
mobilní pokladny.

Běhejte méně, vydělávejte více!
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Věrnostní systém bonVito
promění pokladnu 
v marketingový nástroj

BonVito je webový marketingový 
nástroj s četnými funkcemi. 
Individuální kampaně lze zcela 
jednoduše vytvořit online a zaslat 
je posílat je na vybrané pokladny 
Vectron přes internet. BonVito je 
možné používat jednotlivě, mezi 
pobočkami nebo v rámci franšízových 

 Bezhotovostní Rezervace stolů Online   
 platba  výkaznictví
 

 Sbírání bodů Přímý rabat CRM
 s razítky

sítí – bonVito je vhodné pro 
všechny velikosti a typy podniků. 
Prostřednictvím profesionálních 
funkcí se stává vytváření cílených 
marketingových kampaní jednoduché 
a nenáročné na vyložené finanční 
prostředky.

Vlastní webové stránky
pro Vaše zákazníky
Majitelé zákaznických karet se pomocí 
svých osobních uživatelských údajů 
zcela jednoduše zaregistrují na 
webových stránkách pro konečné 
zákazníky bonVito a mohou se kdykoli 
podívat na stav svého osobního 
účtu. Lze zde nahlédnout do všech 
probíhajících i již ukončených akcí.

Rozsáhlé sledování  
a hodnocení funkcí
BonVito je přímo integrováno do 
Vectron pokladen a tak všechny 
aktivity jsou automaticky zpracovány 
prostřednictvím pokladny během 
platebního procesu. Všechna 
relevantní data jsou uložena 
v pokladním systému pro kontrolní 
účely. V každém okamžiku je možné 
zjistit kolik účastníků je součástí 
kampaně, jakého obratu bylo 
dosaženo, kolik bodů a kupónů bylo 
vydáno. Je možné kdykoli nahlédnout 
i do již ukončených kampaní. bonVito 
tak zajistí plnou kontrolu nad všemi 
akcemi, a umožňuje stanovení přidané 
hodnoty kampaně.

modulární řešení 
bonVito můžete dokonale přizpůsobit 
Vašim požadavkům, lze použít 
jednotlivé moduly a kdykoli rozšířit 
rozsah jeho služeb novými moduly.

Více na: www.bonvito.net

 Digitální karta Kupóny Zákaznické
 s razítky  karty



Stabilní  pokladní SyStémy

1. Vectron programy

pokladní program Vectron poS 
v ceně pokladny

Vectron Commander
Inteligentní propojení pokladen

Pokud je například pokladna 
instalovaná na vzdálené pobočce, 
nebo je použito více pokladen, jejichž 
data mají být automaticky posílána 
do Back-Office programů, pro tyto 
potřeby je Vectron Commander 
ideálním nástrojem ke komunikaci 
mezi pokladnami 
a centrálou.  
Spojení mezi 
pokladnou a PC lze 
provézt standardní 
počítačovou 
(LAN) sítí. Vectron 
Commander 
podporuje také 
analogové, ISDN 
a mobilní sítě. 
Samozřejmostí je 
použití internetu. 

Program pracující v pokladnách 
Vectron, nabízí zkušenosti z více než 

140.000 instalací! 

Pokladní program 
Vectron zabezpečuje 
veškeré pokladní funkce 
a umožňují majiteli 
pokladního systému 
nastavit pokladny 
individuálně pro různé 
obchodní činnosti 
a obory.  
Vše nezávisle na faktu 
zda potřebujete jedno 
nebo více pokladních 
míst v různých 
provozovnách.  
Vaše každé pokladní 
místo může mít odlišné 
nastavení, aniž by to 
ovlivňovalo kontrolu 
nebo provoz.

Tak dosáhnete ze svého PC prakticky 
na každou pokladnu kdekoli na světě.
Samostatně či v síti lze pokladny 
pomocí programu Vectron 
Commander programovat, dálkově 
spravovat stejně jako nezávisle na 
místě a čase odečítat aktuální data. 
To vše za plného nepřerušeného 
provozu!
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Skladový program 
Nezávislý na chodu pokladny

Software pro skladové hospodářství 
slouží k evidenci surovin a zboží. 
Všechny suroviny se naskladňují 
přes sklad nebo strukturu skladů 
a odečítají se podle ingrediencí 
receptur a nastavené struktury 
odpisů ze skladů. Veškeré změny 

2. Administrativní programy
ke kontrole skladové evidence a řízení hotelové recepce

Hotelový program 
Nezávislý na chodu 
pokladny

Hotelový program řeší 
kompletně problematiku 
hotelové recepce 
ubytovacího zařízení. 
Vede agendu od rezervací 
ubytování, středisek 
i služeb, stravování, přes 
ubytování jednotlivých 
hostů i skupin, práci 
s jejich účty až po 
vystavení účtu a uvolnění pokoje. 
Většina úkonů (rezervace, ubytování, 
vystavení účtu, placení,…) se 
provádí v grafických „štaflích“, kde 
jsou v tabulce přehledně zobrazeny 

všechny pokoje. U každého pokoje 
je zobrazen stav pokoje (volný, 
rezervace, potvrzená rezervace, 
obsazený), typ, jméno hosta 
a informace o jeho účtu.

dat v programu jsou evidovány 
spolu s uživatelem, který tyto změny 
provedl. Odtížení skladů probíhá 
dle potřeby.

Skladové hospodářství navíc zajišťuje 
evidenci a vyhodnocování provozu. 
Práce se skladovým programem na PC 
či serveru nijak nezpomaluje rychlost 
markování na nezávislých pokladnách. 
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popis běžné instalace

Instalace je tvořena samostatnými 
pokladními terminály. 
Každý terminál má připojenou svoji 
tiskárnu účtů a je napojen 
na kuchyňskou tiskárnu. 

Napojení na PC v hlavní kanceláři 
provozu se řeší pomocí intranetu – 
strukturované kabeláže v objektu. 

Pomocí software Vectron Commander 
a internetu může být centrála spojena 
se vzdálenými středisky / pobočkami. 
Program zabezpečuje vzdálenou 
kontrolu, zjednodušenou údržbu dat, 
automatické datové přenosy a jejich 
vyhodnocování. 

Pomocí otevřeného rozhraní si 
Vectron Commander vyměňuje data 

s ostatními Back Office programy, jako 
například skladové hospodářství nebo 
hotelový systém / recepce. Toto řešení 
dělá systém stabilní a provoz pokladny 
nezávislý.

Součástí instalace je zaškolení 
personálu na práci s pokladnami. 

Předpoklady
pro instalaci systému

Předpokladem úspěšné a rychlé 
instalace je:

a. Funkční strukturovaná kabeláž 
 včetně aktivních a pasivních 
 síťových prvků. Pokud instalace 
 není součástí celkové nabídky 
 firmy Vectron.
b. Připravené datové podklady 
 pro pokladní systém (PLU, 
 receptury, skladové položky)
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1. Rozšířená záruka pokladny 
 Vectron 
 jedná se v podstatě o pojištění 
 vaší pokladny. V případě poškození 
 pokladny způsobené obsluhou, 
 elektrickým proudem, tekutinou,  
 pádem nebo opotřebením máte 
 nárok na její bezplatnou opravu. 
 Pokud dojde k úplnému zničení 
 pokladny, máte dokonce nárok 
 na její výměnu za stejný model 
 pokladny v odpovídajícím stavu 
 opotřebení!

2. Garance funkčnosti systému 
 po dobu opravy máte nárok 
 na bezplatné zapůjčení náhradní 
 pokladny a tím na zajištění plné 
 funkčnosti pokladního systému 
 Vectron a Vašeho provozu.

3. Certifikát o pojištění pokladen 
 získáte certifikát opravňující 
 majitele pokladního systému 
 k čerpání smluvních výhod.

mějte své náklady pod kontrolou – předejděte 
nepříjemným komplikacím a pojistěte si funkci 

Vašeho systému!

a. Servisní program BASIC 
 bez poplatku
∙ fixní cenu za ½ hodiny servisu 
  v pracovní době i mimo ni 
∙ příplatek za Expres do 4 hodin 
 v Praze/ 8 hodin mimo  
∙ jízdné: v Praze cena paušálu, 
 mimo Prahu cena za km 
∙ garantovaný dojezd k zákazníkovi 
 do 48 hodin od nahlášení závady
∙ zapůjčení servisních pokladen 
 a periferií za poplatek

b. Servisní program ECONOM 
 snížený paušální poplatek 
 dle počtu pokladen
∙ sníženou cenu za ½ hodiny servisu 
 v pracovní době i mimo ni 
∙ snížený za Expres do 4 hodin 
 v Praze/ 8 hodin mimo  
∙ jízdné: v Praze cena nižšího 

 paušálu, mimo Prahu nižší cena 
 za km 
∙ garantovaný dojezd k zákazníkovi 
 do 24 hodin od nahlášení závady
∙ zapůjčení servisních pokladen 
 a periferií bez poplatku

C. Servisní program EXLUSIV
 paušální poplatek dle počtu 
 pokladen
 ∙ bez poplatku za servisní činnost 
 v pracovní době i mimo ni 
∙ bez poplatku za Expres do 4 hodin 
 v Praze/ 8 hodin mimo  
∙ jízdné: v Praze bez poplatku, 
 mimo Prahu nejnižší cena za km 
∙ garantovaný dojezd k zákazníkovi 
 do 12 hodin od nahlášení závady
∙ zapůjčení servisních pokladen 
 a periferií bez poplatku

Záruka a servis
Na pokladní systém Vectron je poskytována záruka 12 měsíců. Záruku lze sjednat 
na neomezenou dobu včetně pojištění pokladen. Pro kvalitní servis nabízíme 
tyto servisní programy:

Garance funkčnosti a pojištění v ceně nové pokladny
Každá závada na pokladně, jakkoliv způsobená okolím, může být poměrně 
značná komplikace pro Váš provoz a tím i možná finanční ztráta.
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Společnosti, které se pro systémy Vectron rozhodly před Vámi:
∙ Restaurace – Pivovary – Pivnice – Pizzerie  
∙ Fast Foody – Stánky – Trhy
∙ Kavárny – Cukrárny – Pekařství – Bary
∙ Řetězce
∙ Golfové kluby a sportoviště
∙ Hotely – Motely – Penziony
∙ Letiště Václava Havla

Za více než 10 let působení společnosti Vectron Systems s.r.o. jsme realizovali 
stovky instalací malých i velkých provozů. 
Vybrané reference na instalace pokladen, skladových a hotelových systémů 
jsou seskupeny dle jednotlivých oborů.

Více na: www.vectron.cz a www.bonvito.net



Vectron Systems CZ, s.r.o.
návštěvní a fakturační adresa firmy:
Věštínská 9/36, 153 00 Praha 5 – Radotín

Tel: +420 224 934 160 · Mob: +420 603 182 188 · email: info@vectron.cz

Sídlo firmy:
Nádražní 56/740, 150 00 Praha 5
CZ – IČO: 26711575, DIČ: CZ26711575
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88935
Banka: Komerční banka a.s., č. ú. 51–118510217/0100

Servis a zákaznická podpora (v pracovní době Po – Pá 08 – 18)

Servis: +420 731 177 873
Objednávka servisního zásahu: servis@vectron.cz


