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Řídicí systém OctoPOS 2.1
Hledáte bezpečný, spolehlivý a pohodlný pokladní systém pro
Vaši čerpací stanici nebo síť?
Chcete mít údaje z Vaší stanice nebo sítě ihned online k dispozici
ve Vašem účetnictví?  
MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ

VÝHODY SYSTÉMU:

Systém OctoPOS 2.1 je moderní pokladní a informač-

Provozováno na systému Linux s minimálními

ní systém pro čerpací stanice, vhodný pro všech-

provozními HW požadavky

ny typy provozů. Zcela bezpečný systém, pracující
na platformě Linux, s podporou jak přímého řízení
technologií, tak s možností využití technologie Forecourt serveru, nabízí variabilní přístup s nastavením
na míru od nejmenší čerpací stanice až po velké sítě

Jednoduchá a přehledná dotyková obrazovka
pro obsluhu
Zcela bezpečný systém s možností online internetového přístupu do BOS rozhraní pro majitele

čerpacích stanic. Vše online a přehledně k dispozici

čerpací stanice

s 24-hodinovou podporou s dohledem našeho help-

Kompatibilní s centralizačním řešením OctoCen-

deskového pracoviště.

trum pro centrální řízení, autorizaci a vydávání
vlastních fleetových tankovacích karet
Online propojitelný s vydavateli tankovacích
karet DFC, DKV, UTA, CCS, WAG    
Online propojitelný s účetními a informačními
systémy

PŘÍNOSY

VLASTNOSTI

Důsledná kontrola pohybu PHM na čerpací
stanici díky možnosti online připojení hladinoměrů
– systém zaznamenává veškeré pohyby pohonných hmot na čerpací stanici včetně automatické tvorby čerpacích lístků
Minimalizace možností zneužití díky široké
možnosti nastavení úrovně přístupů – systém zaznamenává všechny úkony, které jsou provedeny obsluhou ČS
Měřitelné provozní úspory – garantovaná záruka provozu (případná závada či výpadek systému jsou odstraněny v definované době) – online
24 hodinový helpdesk  
Nepřetržitý provoz – systém nepotřebuje vypnutí pokladen pro provedení směnových/ denních uzávěrek či povinné restarty
Nepřetržitá dostupnost informací – vzdálený
přístup do aplikace BOS rozhraní z webového
prohlížeče (dostupnost z počítače/tabletu i mobilního telefonu)
Minimalizace nákladů – díky online propojení na účetní systémy odpadá potřeba pracného převádění dat nebo ručního přepisování
do účetnictví

přímé ověřování partnerů v systému Ares a Adis
rozšiřitelné o modul mobilní inventura pomocí mob. tel.
pokladna POS s dotykovou obrazovkou pro jednoduché ovládání
rozhraní BOS pro ovládání nastavení a správu stanice
přístupný přes webprohlížeč
kompatibilní se službou OctoCentrum pro centralizaci
dat a řízení tankovacích karet
rozšiřitelné o službu MasterPass – platba mobilem
rozšiřitelné o bezobslužný provoz pomocí tankovacích
automatů OctoMAT
propojení na terminály DFC, DKV, UTA, CCS a WAG
přímé propojení na bankovní terminály
akceptace hotovosti v CZK a EUR včetně přepočtu
online propojení se systémy měření hladin
online propojitelné s účetními a informačními systémy
přímé řízení technologií stanice nebo řízení pomocí
Forecourt serveru DOMS
široké možnosti analytických funkcí systémů včetně
předdefinovaných reportů
připojitelné k POS rozhraní třetích stran
podpora EET
Octopos

OC2

OC2M OC2FS

Široké možnosti rozšíření – kompatibilní s tankovacími automaty řady OctoMAT a službou
MasterPass
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Přímé řízení technologií

Vysoká bezpečnost systému – odolný systém
na platformě Linux
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Bankovní karty







CCS, DKV, UTA, DFC, WAG
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Lokální /odběrní karty
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Tisk dokladu o spotřební dani







Věrnostní program
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Správa zásob PHM







Online účetnictví







EET







Mobilní inventura







Jednoduché a odolné rozhraní pro obsluhu
– jednoduchá obrazovka pro obsluhu čerpací
stanice s minimalizací možnosti chyb
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YOUR SYSTEM, spol. s r. o.
Türkova 2319/5b (Prague Gate), 149 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 277 775 500 E-mail info@myocto.cz www.myocto.cz

