Oprogramowanie dedykowane placówkom gastronomicznym i hotelarskim i SPA

SOGA - wersja jednostanowiskowa

Profesjonalny a zarazem przyjazny system usprawniający pracę w każdym obiekcie
gastronomicznym gdzie szybka i sprawna obsługa klienta jest najwyższym priorytetem. System
charakteryzuje się prostotą obsługi oraz nowoczesnym interfejsem zapewniającym najwyższą
ergonomię i wygodę pracy. Szeroki wybór modułów dodatkowych zapewnia możliwość
dopasowania programu do potrzeb każdego użytkownika.
Szczegółowy opis oprogramowania na stronie www.oprogramowanie.novitus.pl

SOGA - dodatkowe stanowisko sprzedaży

Licencja na każde dodatkowe stanowisko obsługi. Rozszerzenie wersji jednostanowiskowej.

990,00 zł

SOGA - wakacyjne stanowisko sprzedaży

Licencja na każde dodatkowe stanowisko obsługi. Rozszerzenie wersji jednostanowiskowej.
Termin działania do 30 września 2017

490,00 zł

SOGA - moduł magazynowy

Moduł wchodzący w skład pakietu dla gastronomii. Uzupełnia działanie całego systemu o
możliwość szczegółowego rozliczania stanów oraz wartości magazynu, budowania receptur oraz
ewidencjonowania dokumentów od dostawców. Dzięki wykorzystaniu jego funkcjonalności można
również przygotować kalkulację imprez dla Klientów.

1 590,00 zł

SOGA - wersja jednostanowiskowa z modułem
magazynowym

Promocyjny pakiet oprogramowania, w skład którego wchodzi SOGA wersja podstawowa oraz
SOGA moduł magazynowy. Promocja czasowa.

2 490,00 zł

SOGA XS - wersja jednostanowiskowa

System sprzedaży przeznaczony do bardzo małych obiektów gastronomicznych. Główne różnice
pomiędzy wersjami pełną a XS skupiają się na: ograniczeniu liczby definiowalnych sal do jednej,
liczby stolików do 10 oraz brak takich funkcjonalności jak obsługa magazynu, bonowników i wag.
Nie będzie można również korzystać z pracy w sieci, podglądu kierownika, eksportów do
programów księgowych, zestawień własnych oraz zestawów składanych.Szczegółowy opis
oprogramowania na stronie www.oprogramowanie.novitus.pl
PROMOCJA czasowa - RABAT 300zł

490,00 zł

SOGA XS - rozszerzenie do wersji pełnej

Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności wersji XS do pełnej wersji oprogramowania w wersji
jednostanowiskowej

1 490,00 zł

SOGA POS - 1 miesięczna

Licencja czasowa 1-miesięczna pełnej wersji programu SOGA POS

49 zł / miesiąc

SOGA POS+moduł magazynowy - 1 miesięczna

Licencja czasowa 1-miesięczna pełnej wersji programu SOGA POS z modułem magazynowym

99 zł / miesiąc

SOGA - obsługa bonownika android

Moduł umożliwiający współpracę tzw. zdalnych bonowników (palmtop'ów) z oprogramowaniem
SOGA. Oprogramowanie instalowane na zdalnym bonowniku.

490,00 zł

SOGA - moduł dostawy telefonicznej

Moduł potocznie nazywany "deliwerką". Umożliwia obsługiwanie zamówień telefonicznych z
dowozem do Klienta. Zawiera funkcjonalność identyfikacji numeru z przypisaniem do programu.

490,00 zł

SOGA - moduł raportów własnych

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość
przygotowania raportów na podstawie danych wprowadzonych do programu

490,00 zł

SOGA - przygotowanie raportu

Usługa przygotowania raportu dedykowanego wykonanego wg specyfikacji Klienta

990,00 zł

SOGA - system lojalnościowy

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o
możliwość prowadzenia systemu lojalnościowego w ramach jednego lokalu. Zakup możliwy
wyłącznie dla aktualnych wersji oprogramowania.

490,00 zł

SOGA - eksport danych do programu księgowego

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość
współpracy z programem księgowym (przed zamównieniem należy potwierdzić aktualną listę
obsługiwanych programów)

490,00 zł

SOGA - druga drukarka fiskalna

Moduł pozwalający na zainstalowanie drugiej drukarki fiskalnej do obsługi paragonów, np. w
przypadku prowadzenia oddzielnej sprzedaży napojów alkoholowych

490,00 zł

SOGA - obsługa ekranów kuchennych KDS

Moduł umożliwiający przesyłanie informacji z programu SOGA na ekran kuchenny, tzw. KDS.
Dzieki zastosowaniu takiego rozwiązania znacznej poprawie ulega komunikacja pomiędzy
punktem przyjęć zamówień a zapleczem kuchenym

490,00 zł

SOGA - obsługa ekranów informacyjnych RDS

RDS – moduł obsługi ekranów informujących Klientów o stanie realizacji jego zamówienia.
Został przygotowany głównie z myślą o lokalach typu fast-food, w których pozwala na lepszą
organizację wydawania gotowych zamówień. Wymaga KDS. Do 31.12.2016 GRATIS

490,00 zł

SOGA - rejestracja czasu pracy

Rejestracja zdarzeń może odbywać się poprzez kod cyfrowy lub za pomocą karty. Osoba
uprawniona może wprowadzać korekty lub uzupełniać brakujące zdarzenia. W każdej chwili
dostępny jest także indywidualny raport zdarzeń w zadanym okresie czasu dla wybranej osoby.

490,00 zł

SOGA - roczna aktualizacja

zakup w okresie 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

10% wartości

SOGA - roczna aktualizacja bez kontynuacji

zakup w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

30% wartości

SOGA - zmiana danych licencji

Wygenerowanie nowego klucza licencyjnego związane ze zmianą NIP - usługa płatna w
przypadku zmiana formy prawnej dotychczasowego właściciela licencji lub przeniesienie praw na
nowego właściciela.

30% wartości

SOGA - wersja sieciowa

Program gastronomiczny SOGA w wersji umożliwiającej obsługę sieci lokali. Gospodarka
magazynowa prowadzona jest w centrali. Sprzedaż dokonywana jest w punktach podłączonych
do centarali jak również może być prowadzona w samej centrali. Na koszt licencji składa się
koszt licencji centralnej (3.080zł z jednym punktem sprzedaży POS) oraz koszt licencji
podrzędnych (1.350zł x ilość stanowisk POS plus 500zł za każdą licencję podrzędną połączona z
centralą).

GastroPos wersja dla 1 stanowiska sprzed.

Program przeznaczony do obsługi punktów gastronomicznych. Wersja przeznaczona do obsługi
jednego stanowiska sprzedażowego

1 690,00 zł

GastroPos drugie i każde kolejne stanowisko

Rozbudowa wersji podstawowej o kolejne stanowiska sprzedaży. Opłata za drugie i każde
kolejne stanowisko sprzedaży.

1 690,00 zł

GastroSzef wersja dla 1 stanowiska sprzed.

Program magazynowo – kalkulacyjny służący do zarządzania, rozliczenia i kontroli gastronomii.

1 690,00 zł

GastroSzef drugie i każde kolejne stanowisko

Rozbudowa wersji podstawowej o kolejne stanowiska sprzedaży. Opłata za drugie i każde
kolejne stanowisko sprzedaży.

1 590,00 zł

opis

490,00 zł
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SOHO - program hotelowy do 10 pokoi

Nowoczesny system przeznaczony do obsługi hoteli oraz innych obiektach branży hotelarsko –
turystycznej należących do segmentu małych i średnich. Został stworzony z myślą o tych, którzy
poszukują przyjaznego, a jednocześnie niezwykle sprawnego narzędzia do zarządzania hotelem.
Jego wszechstronność pozwala na zastosowanie w obiektach o różnym charakterze, począwszy
od małych pensjonatów dysponujących jedynie kilkoma pokojami, a skończywszy na hotelach z
częścią gastronomiczną oraz dodatkowymi atrakcjami, jak np. usługi SPA. Bogactwo funkcji
programu pozwala nie tylko na sprawną obsługę recepcji, ale również na efektywne zarządzanie
całym obiektem. Szczegółowy opis oprogramowania na stronie www.oprogramowanie.novitus.pl
PROMOCJA - do 28.12.2018 - RABAT 800zł!

990,00 zł

SOHO XS - program pensjonatów

Wersja programu hotelowego SOHO przeznaczona dla bardzo małych obiektów turystycznych.
Różnica pomiędzy wersją standardową a wersją XS to: możliwość zdefiniowania do 10 pokoi,
brak wsparcia technicznego, brak możliwości zakupu modułów dodatkowych, brak możliwości
przejścia na pełną wersję programu.

190,00 zł

SOHO - program hotelowy do 30 pokoi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 30 pokoi
PROMOCJA - do 28.12.2018 - RABAT 800zł!

1 790,00 zł

SOHO - program hotelowy do 50 pokoi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 50 pokoi
PROMOCJA - do 28.12.2018 - RABAT 1600zł!

2 590,00 zł

SOHO - program hotelowy do 70 pokoi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 70 pokoi
PROMOCJA - do 28.12.2018 - RABAT 2400zł!

3 390,00 zł

SOHO - program hotelowy do 90 pokoi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 90 pokoi
PROMOCJA - do 28.12.2018 - RABAT 3200zł!

4 190,00 zł

SOHO - program hotelowy powyżej 90 pokoi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 90 pokoi
PROMOCJA - do 28.12.2018 - RABAT 4000zł!

4 990,00 zł

SOHO - zwiększenie liczby obsługiwanych pokoi

Różnica pomiedzy aktualną ceną posiadanej licencji i licencji o zwiększonej liczbie pokoi. W
przypadku licencji posiadających moduł obsługi rezerwacji internetowych dodatkowa opłata
związana ze zwiększeniem ilości obsługiwanych pokoi

SOHO - dodatkowe stanowisko obsługi

Dopłata do wersji podstawowej programu SOHO za każde dodatkowe stanowisko obsługi.

SOHO - moduł rezerwacji internetowych

Moduł umożliwiający obsługę rezerwacji internetowych w programie SOHO. Wymagana umowa z
dostawcą usługi rezerwacyjnej - Hotel Systems lub Profitroom. Opłata obowiązuje również w
przypadku zwiększenia ilości obsługiwanych pokoi.

50% wartości

SOHO - współpraca z programem gastronomicznym

Moduł umożliwiający połączenie programów SOHO (hotel) i SOGA (gastronomia).Przy
jednoczesnym zakupie oprogramowania SOGA, SOHO i SOSPA - moduł GRATIS!

490,00 zł

SOHO - współpraca z programem SOSPA

Moduł umożliwiający połączenie programów SOHO (hotel) i SOSPA (wellness).
jednoczesnym zakupie oprogramowania SOGA, SOHO i SOSPA - moduł GRATIS!

490,00 zł

SOHO - moduł raportów własnych

Moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o możliwość
przygotowania raportów na podstawie danych wprowadzonych do programu

490,00 zł

SOHO - pakiet 9 raportów predefiniowanych

Pakiet zawiera raporty: H01 Wydajność finansowa hotelu, H02 Rozliczenie pobytów, H03 Raport
wyżywienia - nazwiska, H04 Raport wyżywienia – pokoje, H05 Statystyka geolokalizacji gości
hotelowych, H06 Statystyka firm, H07 Statystyka gości hotelowych, H08 Raport rezerwacji, H09
Raport zajętości pokoi

990,00 zł

SOHO - przygotowanie raportu

Usługa przygotowania raportu dedykowanego wykonanego wg specyfikacji Klienta

990,00 zł

SOHO - eksport danych do programu księgowego

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność oprogramowania w wersji podstawowej o
możliwość współpracy z programem księgowym (przed zamównieniem należy potwierdzić
aktualną listę obsługiwanych programów)

490,00 zł

SOHO - obsługa zamków elektronicznych

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej o obsługę zamków
elektronicznych.

490,00 zł

SOHO - obsługa centrali telefonicznej

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowania SOHO o
możliwość współpracy z centralą telefoniczną.

490,00 zł

SOHO - rezerwacja powyżej 3 obiektów

Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowania SOHO o
możliwość rezerwacji większej ilości obiektów typu sauna, billard, SPA. Wersja podstawowa
pozwala na rezerwację do 3 obiektów

490,00 zł

SOHO - roczna aktualizacja

zakup do okresie 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

10% wartości

SOHO - roczna aktualizacja bez kontynuacji

zakup w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

30% wartości

SOHO - zmiana danych licencji

Wygenerowanie nowego klucza licencyjnego związane ze zmianą NIP - usługa płatna w
przypadku zmiana formy prawnej dotychczasowego właściciela licencji lub przeniesienie praw na
nowego właściciela.

30% wartości

CHART - wersja do 30 pokoi
CHART - wersja 31-75 pokoi
CHART - wersja powyżej 75 pokoi

CHART to oprogramowanie przeznaczone do obsługi obiektów hotelowych.

opis

490,00 zł

Przy

1 990,00 zł
3 990,00 zł
5 490,00 zł
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SOSPA - program dla SPA do 10 zasobów

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA jak również samodzielnie
funkcjonującymi salonami odnowy. Cena wersji uzależniona jest od ilości tzw. 'zasobów' jakimi
dysponuje dany obiekt. Jako zasób rozumiane jest stanowisko podlegające rezerwacji. Cena
oprogramowania uzależniona jest od ilości obsługiwanych zasobów. Tu wersja do 10 zasobów.
Szczegółowy opis oprogramowania na stronie www.oprogramowanie.novitus.pl
PROMOCJA - do 28.12.2018 - RABAT 800zł!

990,00 zł

SOSPA - program dla SPA do 30 zasobów

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA posiadającymi do 30 zasobów. Jako
zasób rozumiane jest stanowisko podlegające rezerwacji.
PROMOCJA - do 28.12.2018 - RABAT 1300zł!

1 490,00 zł

SOSPA - program dla SPA powyżej 30 zasobów

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA posiadającymi powyżej 50 zasobów.
Jako zasób rozumiane jest stanowisko podlegające rezerwacji.
PROMOCJA - do 28.12.2018 - RABAT 1800zł!

1 990,00 zł

SOSPA - dodatkowe stanowisko obsługi

Dopłata do wersji podstawowej programu SOSPA za każde dodatkowe stanowisko obsługi.

SOSPA - roczna aktualizacja

zakup do okresie 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

10% wartości

SOSPA - roczna aktualizacja bez kontynuacji

zakup w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od daty zakupu licencji głównej.

30% wartości

Zestaw gastronomiczny SMALL

W skład zestawu wchodzą: Urządzenie POS z ekranem dotykowym POS QUANT, system
operacyjny Microsoft, SOGA wersja podstawowa

3 790,00 zł

Zestaw gastronomiczny MEDIUM

W skład zestawu wchodzą: Urządzenie POS z ekranem dotykowym POS QUANT, system
operacyjny Microsoft, SOGA wersja podstawowa, SOGA moduł magazynowy

4 190,00 zł

Zestaw gastronomiczny LARGE

W skład zestawu wchodzą: Urządzenie POS z ekranem dotykowym POS QUANT, system
operacyjny Microsoft, SOGA wersja podstawowa, SOGA moduł magazynowy, drukarka
paragonowa NPOS

4 590,00 zł

Zestaw gastronomiczny MEGA

W skład zestawu wchodzą: Urządzenie POS z ekranem dotykowym POS NOIR P, system
operacyjny Microsoft, SOGA w wybranej konfiguracji zawierającej: wersję podstawową oraz
dowolnie wybrane moduły: magazyn, obsługa bonownika z systemem Android, moduł raportów
własnych, system lojalnościowy, eksport danych do programu księgowego, obsługa drugiej
drukarki fiskalnej, obsługa ekranów kuchennych KDS, drukarka paragonowa NPOS

4 990,00 zł

490,00 zł

Więcej informacji / zamówienia - strona www.oprogramowanie.novitus.pl

Usługi wdrożeniowe
300,00zł plus 120,00 za
każdą kolejną rozpoczętą
godzinę

Usługa serwisowa SOGA / SOHO / SOSPA

Płatna usługa serwisowa dla klientów nie posiadajacych wykupionego pakietu obsługi
serwisowej (upgrade). Usługa świadczona "off site" (na odległość).

Wdrożenie oprogramowania dla sieci sklepów

W zakres usług wchodzi: analiza przedwdrożeniowa, instalacja i konfugracja oprogramowania w
centrali, import danych towarowych do systemu, szkolenia, uruchomienie interfejsów wymiany
danych, asysta podczas uruchomienia, konsultacje powdrożeniowe

W zależności od zakresu
prac

Wdrożenie systemu dla placówki handlowej

Uruchomienie systemu sprzedaży w placówce handlowej. W zakres usług wchodzi: instalacja i
konfugracja oprogramowania, instalacja i konfiguracja sprzętu, szkolenia, asysta podczas
otwarcia placówki.

W zależności od zakresu
prac

Migracja systemu sprzedaży

Uruchomienie systemu sprzedaży w placówce handlowej. W zakres usług wchodzi: instalacja i
konfugracja oprogramowania, instalacja i konfiguracja sprzętu, szkolenia, asysta podczas
otwarcia placówki

W zależności od zakresu
prac

Wdrożenie oprogramowania dla restauracji

W zakres usług wchodzi: instalacja i konfugracja oprogramowania i sprzetu, szkolenia,
uruchomienie interfejsów wymiany danych, asysta podczas uruchomienia, konsultacje
powdrożeniowe,

W zależności od zakresu
prac

Wdrożenie oprogramowania dla hotelu

W zakres usług wchodzi: instalacja i konfugracja oprogramowania i sprzetu, szkolenia,
uruchomienie interfejsów wymiany danych, asysta podczas uruchomienia, konsultacje
powdrożeniowe,

W zależności od zakresu
prac

Wdrożenie oprogramowania dla SPA

W zakres usług wchodzi: instalacja i konfugracja oprogramowania i sprzetu, szkolenia,
uruchomienie interfejsów wymiany danych, asysta podczas uruchomienia, konsultacje
powdrożeniowe,

W zależności od zakresu
prac

Analiza przedwdrożeniowa

Audyt funkcjonalny sieci. Opis procedur i opis funkcjonalny działania sieci/placówki ze
wskazaniem pól możliwych udoskonaleń organizacyjnych i proceduralnych. Opisuje stan obecny i
stan docelowy

W zaelżności od zakresu
analizy

Konwersja bazy danych

Import kartotek kontrahentówi i towarów do systemu sprzedaży z oferty Novitus

Utrzymanie wdrożonego systemu sprzedaży

Opieka powdrożeniowa, serwisowa, szkoleniowa, help-desk wg standardów określonych
stosowną umową.

1 500,00 zł
W zależności od poziomu
opieki serwisowej
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Oprogramowanie do profesjonalnego zarządzania placówką handlową oraz siecią sprzedaży
PC-Market 7
wersja podstawowa jednostanowiskowa

-

PC-Market LITE

PC-Market 7
dopłata do wersji sieciowej (opłata za każde 5
stanowisk)
Mini Market STANDARD
Mini Market PRO
PC-Market 7 MM
PC-Market 7 MM

Kompleksowe oprogramowanie do obsługi sklepu dla MS Windows, z bazą danych opartą na
silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki
magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe,
wydruk standardowych etykiet, cenników, dokumentów, prowadzenie sprzedaży detalicznej współpraca z kasami fiskalnymi, elektronicznymi lub komputerowymi za dodatkową dopłatą
Uproszczona wersja oprogramowania PC Market o funkcjonalności ograniczonej do
następujących funkcjonalności:
- obsługa karty towarów
- eksport do kasy
- import sprzedaży z kasy
- zamiennie możliwość sprzedaży na kasie/drukarce fiskalnej
- wykonanie raportów sprzedaży na kasach (predefiniowane i uproszczone)
- Program PC-Market może pracować w wersji wielostanowiskowej (jednoczesna praca kilku
praconików na kilku komputerach) korzystając z wybranego silnika bazy danych. Opłata
obejmuje 5 kolejnych stanowisk sieciowych.
Program do obsługi sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci sklepów
Program do obsługi sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci sklepów
Centrala sieci sklepów wyposażonych w Mini-Market - wersja jednostanowiskowa
Moduł zdalnego zarzdzania cenami na stanowiskach Mini-Market (dopłata za każde stanowisko)

Obsługa jednego stanowiska kasowego przez Scserver Umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji eksport i import z urządzeniami
NOVITUS NEXT
(Novitus Next)
Obsługa pierwszego i każdego kolejnego stanowiska
Moduł zarządzania kasami w trybie off-line
kasowego off-line
Obsługa pierwszego i każdego kolejnego stanowiska
kasowego przez serwer kasowy

Umożliwia w pełni zautomatyzowany proces komunikacji (eksport i import, zarówno off-line jak i
on-line) z kasami, wagami i sprawdzarkami cen, bez udziału użytkownika. Ponadto możliwy jest
podgląd bieżących stanów magazynowych oraz wykonywanie transmisji do kas z dowolnego
stanowiska (jeśli program zainstalowany jest w wersji wielostanowiskowej).

Obsługa każdej kolejnej drukarki fiskalnej w systemie Obsługa drukarek fiskalnych podłączonych bezpośrednio do programu PC-Market. Umożliwia
bezpośrednie wystawianie paragonu z programu.
(Drukfisk)
KKSpec - obsługa drukarek kodów kreskowych
KKStandard - program do projektowania etykiet
Obsługa przenośnych inwentaryzatorów
Obsługa sprawdzarek cen
Generator Zamówień
Obsługa wag elektronicznych

Standardowy interfejs FK
Dedykowany interfejs FK
System lojalnościowy

Rozliczanie kasjerów
Standardowy interfejs do generowania przelewów
bankowych
Dedykowany interfejs do generowania przelewów
bankowych
Wymiana danych z systemem eSale Mayer S.C.
Obsługa liczników klientów
Wymiana danych ze sklepem internetowym - wersja
Standard
Wymiana danych ze sklepem internetowym - wersja
PRO

Importer kursów walut

Obsługa elektronicznych etykiet systemu Pricer
Obsługa języka angielskiego

PC-POS 7 – wersja komputerowa Windows / Linux

PC-POS 7 – obsługa kart płatniczych (za stanowisko)

Obsługa drukarek kodów kreskowych. Min.: Zebra, Eltron, Clever TDP i TTP, DataMax, Pitney
Bowes, Elzab Eta, dowolne drukarki z ze sterwonikami pod Windows.
Program umożliwiający stworzenie i zapisanie etykiet na towary i regały; możliwość umieszczenia
kilkunastu różnorodnych pól tekstowych i graficznych na etykiecie. Możliwość wydruku
zaprojektowanych etykiet dla drukarkach systemowych Windows.
Obsługa inwentaryzatorów: CiperLab711,720,8x00, Scanpal 2, Denso (protokót BHT),Symbol
PDT-3100 (Aspekt), Unitech PT-700, Percon PT 2000 TopGun, Metrologic Scanpal.
Obsługiwane w programie PC-Market 7 sprawdzarki cen: Elzab (wszystkie typy LAN i RS), Jantar
R1, TKC Terminal Kontroli Cen.
Moduł do zautomatyzowania procesu zamówienia, program proponuje towary do zamówienia wg
przyjętych przez użytkownika kryteriów.
Typy obsługiwanych wag elektronicznych przez program PC-Market 7: Medesa (wszystkie wagi
metkujące, obsługiwane przez RS232-485, MedBus, US-BUS, Maxima (LAN)); Dibal (wszystkie
wagi wersji A, K, M); Multivac Bizerba (wszystkie wagi wersji: BS); Dataprocess (DSP 500, 600,
800, 803); Avery Berkel (GM100 (LAN), seria IX (RS)); Digi SM-300 (LAN).
Aktualnie z programu PC-Market 7 można eksportować dane do następujących programów
księgowych: Comarch CDN (standard Comma), I.C.T., IKKI-Soft, Wa-Pro (WF KaPeR, WF Fakir),
ProComp, Matrix Symfonia Finanse-Księgowość, Tema, MSM (Raks).
szczegóły do uzgodnienia
Moduł umożliwiający: ustalenie reguł(y), według której stałym klientom zostaną naliczone
punkty, zarejestrowanie dokumentu wydania prezentu (towaru/-ów z bazy danych programu) za
określoną zebraną liczbę punktów, raportowanie stanu punktowego (indywidualne i zbiorcze)
klientów.
Możliwość otwarcia i zamknięcia zmiany kasjera z poziomu PC-Market 7, przeliczania przez
program faktycznego utargu poszczególnych kasjerów i wyznaczania różnic wynikających z
podanej przez kasjera wartości szuflady. Moduł dostępny wyłącznie dla instalacji PC-Market 7,
które obsługują kasy PC-POS.
Możliwość generowania plików zawierających paczki przelewów do uregulowania należności
zarejestrowanych w programie. Dane generowane są za pomocą modułu Mcash (format Elixir-0)
szczegóły do uzgodnienia
Moduł do wymiany danych z zewnętrznym oprogramowaniem firmy Mayer S.C., programem
przeznaczonym na palmtopy, m.in. dla mobilnych handlowców.
Możliwość odebrania z urządzeń zliczających i zapisania do bazy danych informacji o liczbie
klientów odwiedzających placówkę handlową. Obsługa odbywa się przez serwer kasowy, do
programu można podłączyć liczniki firmy Letronik (obsługiwany model licznika to: LEIC-4650, z
komunikacją po RS-ie).

550,00 zł

150,00 zł

450,00 zł
1 400,00 zł
1 750,00 zł
1 500,00 zł
450,00 zł
550,00 zł
300,00 zł

450,00 zł

300,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
350,00 zł

350,00 zł
wycena indywidualna
350,00 zł

350,00 zł

350,00 zł
wycena indywidualna
850,00 zł
350,00 zł

Moduł wymiany danych z systemem obsługi sklepu internetowego

550,00 zł

Moduł wymiany danych z systemem obsługi sklepu internetowego

950,00 zł

Interfejs ma za zadanie pobieranie ze strony NBP kursów walut (zakupu) i ich zapis do bazy PCMarket 7. Import odbywa się codziennie o godzinie ustalonej w konfiguracji interfejsu.
Zaimportowany kurs waluty (zakupowy) dla bieżącego dnia jest średnim kursem z
poprzedzającego dnia w NBP. Pobrany kurs waluty dla dokumentów zakupowych może zostać
automatycznie przepisany i uwzględniony także dla dokumentów sprzedażowych, z
uwzględnieniem ewentualnego "spread-u". Przy imporcie zapisywane są też do bazy parametry
tj.: "Data kursu" i "Numer tabeli kursowej". Zaimportowane w ten sposób kursy walut mogą
zostać użyte przy transakcjach na kasach PC-POS 7 oraz na wybranych dokumentach i raportach
w PC-Market 7. Interfejs został przygotowany jako usługa systemu Windows, do pracy wymaga
zainstalowanego środowiska Java.
Pricer to system wykorzystujący elektroniczne etykiety cenowe ESL (dystrybucja: Novitus)
umożliwiające automatyczną zmianę wyświetlanych cen na podstawie zmian w kartotekach
towarów wykonanych w bazie PC-Market 7.
Moduł umożliwiający wykorzystanie języka angielskiego w programie PC-Market 7.
Kompleksowe oprogramowanie do obsługi sklepu dla MS Windows, z bazą danych opartą na
silniku SQL; ewidencja towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki
magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie finansowe, ilościowo-wartościowe,
wydruk standardowych etykiet, cenników, dokumentów, prowadzenie sprzedaży detalicznej.
Współpraca z kasami fiskalnymi, elektronicznymi lub komputerowymi i/lub drukarkami fiskalnymi
wymaga dopłaty.
Obsługa na kasach PC-POS 7 płatności bezgotówkowych, z użyciem kart płatniczych. Obsługa
płatności realizowana jest przy pomocy: Komputerowego Systemu Płatności - CELTO S1 firmy
Novitus lub systemu Elavon (konieczne podpisanie umowy z wybranym operatorem systemu
płatności bezgotówkowych). UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na
wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.

350,00 zł

350,00 zł
450,00 zł

850,00 zł

150,00 zł

PC-POS 7 – obsługa doładowań pre-paid (za
stanowisko)

Generowanie doładowań dla telefonów komórkowych realizowane jest na kasach PC-POS 7 w
ramach usługi „Moje doładowania” systemu firmy BillBird S.A. (konieczne podpisanie umowy na
korzystanie z usługi „Moje doładowania” z firmą BillBird S.A.). UWAGA: korzystanie z modułu
możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.

150,00 zł

PC-POS 7 – obsługa rachunków domowych (za
stanowisko)

Przyjmowanie rachunków za prąd, gaz i inne realizowane jest na kasach PCPOS 7 w ramach
usługi „Moje rachunki” przy pomocy systemu firmy BillBird S.A. (konieczne podpisanie umowy na
korzystanie z usługi „Moje rachunki” z firmą BillBird S.A.). UWAGA: korzystanie z modułu
możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.

150,00 zł

PC-POS 7 – eksport danych do systemu monitoringu
(za stanowisko)

Moduł umożliwia eksport do systemu monitoringu (nadzoru video) danych o zrealizowanych
przez kasjerów operacjach. Eksport danych odbywa się w formacie umożliwiającym współpracę z
oprogramowaniem: Multicam Surveillance System wer. 8.11, z zastosowaniem urządzenia
przechwytującego: GeoVision GV-DATA CAPTURE V2E. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe
jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.

150,00 zł

Cennik obowiązuje od 01.10.2018 r. do dnia opublikowania nowego cennika. Comp SA Odział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Ceny nie zawierają VAT
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PC-POS 7 – system promocyjny PC-Loyalty (za
stanowisko)

PC-POS 7 – serwer kuchenny

Mini Market – serwer kuchenny

PC-POS 7 – serwer wagowy (za stanowisko)

Moduł umożliwiający obsługę na paragonach promocji, które wg ustalonych reguł obniżają cenę
wybranych towarów wg ustalonych zasad (np. reguła „2+1” - czyli trzecia sztuka tego samego
towaru na paragonie ma obniżoną wartość do zdefiniowanej kwoty). Moduł zawiera specjalny
program – PC-Loyalty, z dostępem z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwiającym
zarządzanie regułami promocji.
UWAGA 1: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na wszystkie zarejestrowane
kasy PC-POS 7 (lub stanowiska PC-Gastronom / Mini-Market)
UWAGA 2: moduł dostępny jest tylko dla instalacji z zarządzaniem stanowiskami kasowymi z PCMarket 7 (jest niedostępny dla samodzielnych instalacji PC-POS 7 oraz takich, które współpracują
z innym oprogramowaniem magazynowym)
Moduł umożliwia wysłanie na "Ekran kuchenny" (program zastępujący w działaniu drukarkę
kuchenną) kolejnych pozycji towarowych z paragonu, bądź też sprzedanych produktów
recepturowych. Na ekranie kuchennym można odczytać zlecone zamówienia z PC-POS 7 oraz
oznaczyć go jako zrealizowane. W przypadku sprzedaży towaru będącego produktem
utworzonym z receptury w PC-Market 7, kasa PC-POS 7 może przy takiej sprzedaży zapisać w
bazie PC-Market 7 dokument receptury (przychodowo-rozchodowy), uwzględniający składniki
receptury na podstawie zdefiniowanego w PC-Market 7 wzorca receptury.
Moduł umożliwia wysłanie na "Ekran kuchenny" (program zastępujący w działaniu drukarkę
kuchenną) kolejnych pozycji towarowych z paragonu, bądź też sprzedanych produktów
recepturowych. Na ekranie kuchennym można
odczytać zlecone zamówienia z PC-POS 7 oraz oznaczyć go jako zrealizowane. W przypadku
sprzedaży towaru będącego produktem
utworzonym z receptury w PC-Market 7, kasa PC-POS 7 może przy takiej sprzedaży zapisać w
bazie PC-Market 7 dokument receptury
(przychodowo-rozchodowy), uwzględniający składniki receptury na podstawie zdefiniowanego w
PC-Market 7 wzorca receptury.Opłata za każde zarejestrowane stanowisko Mini Market
Integracja z wagami systemowymi Bizerba z serii BS-800 - komunikacja odbywa sie za
pośrednictwem dodatkowego programowego serwera, który łącząc się z wagą zapisuje
informację o transakcjach zapisanych na wadze do specjalnie przygotowanej bazy paragonów
wagowych. Kasa PC-POS 7 podczas czytania kodu "bonu" (paragonu) z wagi, odpytuje tą
dodatkową bazę w celu pobrania danych niezbędnych do umieszczenia wszystkich pozycji z bonu
wagowego na paragon. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu go na
wszystkie zarejestrowane kasy PC-POS 7.

300,00 zł

850,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

PC-POS PREMIUM - system zarządzania siecią kas

Obsługa i zarządzenie systemem kasowym opartym na kasach PC-POS 7 (od kilku do
kilkudziesięciu kas). W skład systemu wchodzi: program administracyjny POSAdmin (zarządzanie
komunikacją z kasami, nadzór pracy kasjerów oraz pośredniczenie w wymianie danych z
systemem magazynowym), serwer wymiany danych - Server-BackOffice (komunikacja POSAdmin
z zapleczem) oraz komputerowe stanowiska kasowe PC-POS 7. System umożliwia: bieżącą
obserwację utargów zarejestrowanych na poszczególnych kasach, śledzenie wyników sprzedaży i
statystyk kasjerów, rozliczanie zmian kasjerów, rejestrowanie odbiorów częściowych. System
posiada własną bazę danych, w której przechowuje: szczegółowe paragony z kas PC-POS 7,
dokumenty rozliczeń zmian kasjerów i odbiorów częściowych, a także zarejestrowane na kasach
inne dokumenty tj. KP, KW, faktury do paragonów. W przypadku współpracy z PC-Market 7
przesyłanie danych odbywa się tradycyjnie (jako poszczególne kasy PC-POS 7) lub też jako
zbiorczy utarg z jednej kasy PC-POS Premium. System ma też możliwość wymiany danych w
formacie plikowym PC-POS 3. UWAGA: korzystanie z modułu możliwe jest po wykupieniu licencji
programu POSAdmin i co najmniej jednego stanowiska kasowego
PC-POS 7

Centrala Sieci Sklepów (Konsola Kupca, PCMRepl, PCMarket 7) - 1 stanowiskowa

Pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia
wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą Konsola Kupca, pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki
asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie
kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych
otrzymanych od sklepów w sieci. Możliwość pracy wielostanowiskowej. Dodatkowa opłata za
każdy kolejny sklep obsługiwany w sieci - wg cennika.

4 500,00 zł

Centrala Sieci Sklepów (Konsola Kupca, PCMRepl, PCMarket 7) - 5 stanowiskowa

Pakiet programów do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia
wymianę danych o sprzedaży pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a centralą Konsola Kupca, pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki
asortymentowej z centrali (zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie
kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z dostawcami i producentami na podstawie danych
otrzymanych od sklepów w sieci. Możliwość pracy wielostanowiskowej. Dodatkowa opłata za
każdy kolejny sklep obsługiwany w sieci - wg cennika.

6 000,00 zł

Dopłata do obsługi każdego sklepu w sieci

Moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach

Konsola Kupca - standardowy interfejs FK
Konsola Kupca - dedykowany interfejs FK
Konsola Kupca - standardowy interfejs generowania
przelewów bankowych
Konsola Kupca - dedykowany interfejs generowania
przelewów bankowych
Konsola Kupca - centralny generator zamówień
Dopłata do obsługi każdego sklepu w sieci

Podłączenie każdego kolejnego sklepu w sieci zarządzania sklepami.
Moduł głownie dla sieci sklepów, które na sklepach posiadają
wyłącznie kasy, komunikują się z nimi poprzez modemy lub poprzez sieć rozległą. W przypadku
takich instalacji, ceny sprzedaży
towarów są zwykle ustalane dla sklepów, a nie dla kas. Możliwość ustalenia poziomów cen
sprzedaży dla wybranych kas, grupowania
kas i ustalania cen dla poszczególnych grup. Koszt modułu nie uwzględnia kosztu samego
stanowiska kasowego. Dopłata za każde zarejestrowane stanowisko kasowe
interfejs centralny umożliwi wygenerowanie sklepowych danych /
dokumentów dla systemu finansowo-księgowego bezpośrednio z centrali sieci sklepów - wykaz
współpracujących programów dostępny
w osobnym dokumencie.
Interfejs centralny
możliwość wygenerowania
bezpośrednio z centrali sieci sklepów plików zawierających paczki przelewów do uregulowania
należności zarejestrowanych w
programie. Dane generowane są za pomocą modułu MCCash (format Elixir-0).
Interfejs centralny
moduł do centralnego zautomatyzowania procesu zamówień dla sklepów,
program proponuje towary do zamówienia wg przyjętych przez użytkownika kryteriów
Podłączenie każdego kolejnego sklepu w sieci zarządzania sklepami.

500,00 zł

550,00 zł

450,00 zł

1 500,00 zł
wycena indywidualna
1 500,00 zł
wycena indywidualna
1 500,00 zł
550,00 zł

KC-Firma 2.9 wersja 1-stanowiskowa

Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ,
WZ, MM, PW, RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie
zakupów, kasa, banki + przelewy, rozrachunki, zaawansowana klasyfikacja towarów. Współpraca
z kasami fiskalnymi (off-line), drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, wagami
metkującymi, kolektorami danych. Obsługa wielu magazynów. Eksport danych do Word i Excel.

KC-Firma 2.9 wersja sieciowa

jak wyżej + możliwość jednoczesnej pracy na wielu stanowiskach.

KC-Etykiety 2.9 wersja sieciowa

Program do drukowania etykiet towarowych. Drukuje cenówki na półkę, kody kreskowe
wewnętrzne, wywieszki, plakaty promocyjne, książki kodów kasjera itp. Definiowanie postaci
etykiet. Współpraca ze standardowymi drukarkami stronicowymi (nie wymaga stosowania
specjalizowanych drukarek etykiet). Współpracuje z KC-Firma (np. wydruk etykiet wg
dokumentów przyjęć oraz przecen). Współpraca z kolektorami danych.

999,00 zł

KC-Analizy 2.9 wersja sieciowa

Program dla sklepów detalicznych oraz działów handlowych przeznaczony do współpracy z
programem KC-Firma. Generuje raporty rozliczające sklep (towary, opakowania zwrotne,
gotówka, sprzedaż i zwroty z kas). Raportuje pracę sklepu (analizy sprzedaży, analizy zapasów,
analizy koszyka, analizy pracy kas i kasjerów, rotacje, towary zalegające itp.).Raportowanie na
podstawie zaawansowaniej klasyfikacji towarów. Eksport danych do Word i Excel.

1 999,00 zł

999,00 zł

1 899,00 zł
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KC-Serwer 2.9 wersja sieciowa

Program do komunikacji On-line z kasami fiskalnymi, kasami komputerowymi, wagami
metkującymi i sprawdzarkami cen. Cykliczny odczyt pojedynczych paragonów z pełną informacją
(nr paragonu, nr kasy, nr kasjera, godzina, zawartość). Automatyczne wysyłanie do kas i wag
nowych towarów oraz przecen. Obsługa sprzedaży oraz zwrotu opakowań.

Pakiet KC Firma On-line

Pakiet zawiera programy: KC-Firma, KC-Serwer, KC-POS. Wersja sieciowa.

Pakiet KC Market On-line

Pakiet zawiera programy: KC-Firma, KC-Etykiety, KC-Analizy, KC-Serwer, KC-POS. Wersja
sieciowa.

Pakiet KC Market Off-line

Pakiet zawiera programy: KC-Firma, KC-Etykiety, KC-Analizy. Wersja sieciowa.

1 499,00 zł +1 000 zł za
każdą kasę w systemie

2 499,00 zł +1 000 zł za
każdą kasę w systemie

3 999,00 zł +1 000 zł za
każdą kasę w systemie

2 999,00 zł

Więcej informacji oraz zamówienia - strona www.oprogramowanie.novitus.pl

Cennik obowiązuje od 01.10.2018 r. do dnia opublikowania nowego cennika. Comp SA Odział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Ceny nie zawierają VAT
(23%).strona 6

