Řídicí systém OctoPOS
Řídicí systém čerpacích stanic s garantovanou zárukou provozu
zabezpečí vše od požadavků na bezpečnost a bezporuchový
provoz, až po spolupráci s nadstavbovými systémy, bezobslužný
prodej či práci s vlastními kartami.

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
OctoPOS je moderní systém určený pro komplexní

SYSTÉM JE URČENÝ PRO
Majitele bezobslužných čerpacích stanic

zajištění všech činností a agend spojených s provozem čerpací stanice, od ovládání technologií
až po samotnou evidenci všech provozních úkonů
a prodejních transakcí.

systém bezobslužné čerpací stanice
Majitele standardních jednotlivých čerpacích
stanic
Majitele / provozovatele větších sítí čerpacích
stanic s centrálním řízením prodeje PHM
Majitele / provozovatele větších sítí čerpacích
stanic s centrálním řízením veškerých prodejů
Provozovatele čerpacích stanic v rámci obchodních řetězců
prodej na čerpacích stanicích s využitím
		

vlastního pokladního systému

PŘÍNOSY

VLASTNOSTI

Důsledná kontrola pohybu PHM na čerpací
stanici - systém zaznamenává veškeré pohyby
pohonných hmot na čerpací stanici
Minimalizace možností zneužití - systém zaznámenává všechny úkony, které jsou provedeny
obsluhou ČS
Měřitelné provozní úspory - garantovaná záruka provozu (případná závada či výpadek
systému jsou odstraněny v definované době)
Nepřetržitý provoz – systém nepotřebuje vypnutí pokladen pro provedení směnových/
denních uzávěrek či povinné restarty
Nepřetržitá dostupnost informací – vzdálený
přístup k údajům o prodeji z webového prohlížeče (dostupnost z počítače/tabletu i mobilního telefonu)
Možnost integrace s kamerovým systémem
Poradenství v oblasti efektivity provozu čerpací stanice ZDARMA

Octopos

OC2 Mini

Řízení přístupu uživatelů
Správa výdejních stojanů
Vrácení transakce z rozpracované
Platba hotovostí
Bankovní karty, CCS karty, aj.
CCS karty
Karty ostatních vydavatelů
Lokální/odběrní karty
Přetoč
Vzorek
Tisk dokladu o spotřební dani
Věrnostní program
Slevy
Octomat
Správa zásob PHM
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Spolehlivost – garance provozu bez výpadků s minimálními náklady na servis
Bezpečnost – systém využívá databázi Oracle
Komplexní monitoring a vzdálená správa čerpací stanice při minimálních požadavcích na
komunikaci - servis je potřeba pouze pro řešení
HW závad, jakýkoliv upgrade/update SW na ČS lze
provést vzdáleně (hromadně na více ČS najednou) i přes mobilní připojení
Jednoduchá obsluha - obsluha pokladny pomocí
dotekové obrazovky
Centrální řízení provozních parametrů ČS provozní parametry mají časovou platnost (lze plánovat
a řídit chování/změny na ČS v čase)
Rozsáhlé možnosti práce s platebními nástroji
(změna plateb, vracení transakcí na stojan)
Minimalistický backoffice dostupný přes webové
rozhraní
Systém je nenáročný na datovou komunikaci
(k vzdálené správě a SW nastavování postačí využít tel. linku či GPRS připojení)
Široké možnosti HW konfigurace ČS
pokladna POS + kancelář BO
čerpací stanice s jedinou pokladnou bez BO
samostatná pumpa bez centra
Možnosti importu dat z konkurenčních systémů
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