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Profesjonalny system 
obsługi punktów 
gastronomicznych SOGA
stanowi niezwykle przydatne narzędzie wspierające 
funkcjonowanie każdej restauracji, baru, kawiarni, 
etc. SOGA to idealne rozwiązanie wszędzie tam 
gdzie szybka i sprawna obsługa Klienta jest 
najwyższym priorytetem. Intuicyjność obsługi
w połączeniu z nowoczesnym interfejsem 
zapewniają najwyższą ergonomię i wygodę pracy. 
System został zbudowany w taki sposób, aby 
maksymalnie ułatwić pracę na ekranie dotykowym 
i dlatego został wyposażony w odpowiednio duże 
przyciski zapewniające wygodę i przyspieszenie 
obsługi Klienta. SOGA jako system modułowy daje 
możliwość wyboru i swobodnej konfiguracji. Nie 
musisz już kupować ogromu funkcji nieprzydatnych
w Twoim lokalu. Zapłać wyłącznie za to czego 
rzeczywiście potrzebujesz.

Program bazowy
SOGA Professional
to gwarancja szybkiej i wygodnej pracy z wykorzystaniem 
ekranów dotykowych. Już  wersja bazowa zawiera szeroki 
zestaw funkcjonalności umożliwiający pracę lokalu
w podstawowym zakresie. Wśród wielu funkcji wymienimy
tu tylko nieliczne: 

• graficzne odwzorowanie układu stolików na sali
• obsługa rachunków: łączenie, dzielenie, 
przekazywanie pomiędzy kelnerami
• wydruk zamówień również na drukarce fiskalnej
• sprzedaż zestawów (np. hotdog + frytki + cola)
• sprzedaż pizzy
• funkcja szybkiej sprzedaży (bez przypisania do 
stolika)
• obsługa różnych form płatności
• obsługa rabatów i Happy Hours
• obsługa kart rabatowych,oraz pre-paid
• wystawianie faktur i korekt
• tworzenie raportów sprzedaży, m.in.: stan kasy, 
sprzedaż artykułów, udzielone rabaty, obrót wg godzin, 
stan kasy, anulacje i pomyłki, sprzedaż artykułów wg 
form płatności, obrót w poszczególnych grupach wg 
form płatności, wpłaty i wypłaty wg kelnerów, 
rozliczenie kierowców, koszty dostaw, raport ogólny 
zawierający ilość wystawionych rachunków, ilość 
klientów, średnią ilość klientów na rachunek, średnią 
wartość rachunku, średnią wartość rachunku na klienta.

SOGA XS
Prowadzisz niewielkich rozmiarów punkt 
gastronomiczny?
Nie potrzebujesz rozbudowanych funkcji zarządzania 
lokalem? Szukasz przyjaznego rozwiązania za 
niewygórowaną cenę? Jeżeli tak to właśnie wersja XS 
będzie dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem. SOGA 
XS została stworzona z myślą o punktach sprzedaży, 
gdzie najbardziej istotnymi czynnikami są szybkość i 
intuicyjność sprzedaży połączona z łatwością obsługi 
nawet dla nowego personelu. Dzięki maksymalnemu 
uproszczeniu systemu do niezbędnych, w każdym 
punkcie gastronomicznym funkcji, zredukowaniu ulega 
również cena w odniesieniu do standardowej wersji 
oprogramowania.

Jeżeli w miarę rozwoju Twojej firmy pojawi się 
konieczność wprowadzenia dodatkowych 
funkcjonalności istnieje możliwość płynnego przejścia 
na wersję standardową systemu SOGA. Główne 
różnice pomiędzy wersjami skupiają się na: 
ograniczeniu liczby sal do jednej, liczby stolików do 10 
oraz brak takich funkcjonalności jak obsługa 
magazynu, bonowników i wag.



Kelnerskie bonowniki 
mobilne
Aplikacja umożliwiająca pracę na urządzeniach mobilnych z 
systemem Android. Dzięki możliwości graficznego odwzorowania 
ułożenia stolików znacznie ułatwia prace kelnerów. Do 
podstawowych funkcji aplikacji mobilnej należą:

• przyjmowanie zamówień
• łączenie i dzielenie rachunków
• przenoszenie rachunku na inny stolik
• przekazywanie rachunków na POS
• rozliczanie rachunków dowolną formą płatności
• wykonanie raportu: rozliczenie dla kelnera
• ustalanie priorytetów na pozycje zamówienia
• możliwość modyfikowania cen
• obsługa zestawów
• sprzedaż pizzy wraz z możliwością modyfikowania 
dodatków
• komentarze dla kucharza na zamówieniach
• kontrola czasu realizacji zamówienia

SOGA cloud
Aplikacja chmurowa umożliwiająca zdalny nadzór właściciela nad 
funkcjonowaniem lokalu dzięki możliwości zdalnego wykonywania 
raportów sprzedażowych. Analizy wykonywane są:

• z podziałem na rodzaj zmiany
   (aktualne, zamknięte, cała sprzedaż)
• zakres dat
• pracowników
• poszczególne lokale w sieci

Aktualny zestaw raportów obejmuje:

• statystyki sprzedaży
• stan kasy
• udzielone rabaty, anulacje, pomyłki
• aktualną informację odnośnie licencji

Dla łatwiejszej nawigacji, najważniejsze raporty możemy dodać do 
zakładki ulubione.

Zamówienia
internetowe
Masz już stronę internetową. Chcesz zyskać nowy kanał 
sprzedaży i zyskać dodatkowych klientów? Zainstaluj 
SOGAweb i zarządzaj zamówieniami bezpośrednio w 
Twoim programie SOGA. Nie potrzebujesz już kilku rożnych 
systemów. Teraz wszystko będzie
w jednym miejscu. 
Dzięki SOGAweb:

• sam decydujesz, które dania będą dostępne w ofercie 
internetowej
• program obliczy koszt dostawy wg Twoich wskazówek
• udostępniasz płatności on-line
• będziesz mógł przywiązać klientów dzięki ofercie kuponów 
rabatowych

Dostawa telefoniczna
Funkcjonalność bardzo przydatna dla lokalu oferującego sprzedaż
z dowozem do Klienta. Wyświetlanie mapy okolicy dostawy ze 
wskazaniem adresu, wybór kierowcy oraz funkcja identyfikacji 
stałych klientów. Po przypisaniu numeru dzwoniącego do danych 
osoby zamawiającej, przy kolejnym zamówieniu Klient jest już 
automatycznie identyfikowany bez konieczności wprowadzania 
danych adresowych. Obsługa NIE wymaga zakupu kosztownych 
central telefonicznych. Wystarczy jedynie telefon
z systemem Android.

KDS – ekran kuchenny
KDS - ang. kitchen display system to nowoczesne rozwiązanie 
usprawniające pracę na kuchni. Moduł umożliwia wyświetlanie i 
obsługę przyjętych zamówień bezpośrednio na kuchni. Koniec 
karteczek, pomyłek i irytacji klientów i personelu. Zamówienia są 
widoczne na kuchni w momencie ich przyjęcia bez koniecznoś i 
podejścia kelnera. Do 32 zamówień wyświetlanych równocześnie. 
Kolejkowanie zamówień na następnych ekranach. Dzięki sumowaniu 
zamówionych potraw, kucharz może przygotować więcej porcji 
równocześnie. Kelner natomiast otrzymuje informację zwrotną o 
przygotowaniu dania do odbioru.

RDS – ekran
realizacji zamówień
RDS - ang. restaurant display system pozwala na wyświetlenie na 
dowolnym ekranie listy przyjętych zamówień i listy zamówień 
gotowych do odbioru. Dzięki jego zastosowaniu unikniemy sytuacji, 
w której obsługa zmuszona jest do wykrzykiwania numerów 
zamówień, po które można już podejść. Po zainstalowaniu 
dowolnego ekranu w miejscu dobrze widocznym dla klientów i 
połączeniu z programem SOGA zostanie wyświetlona tabela 
podzielona na dwie części. Po lewej stronie będą pojawiać się 
numery wszystkich przyjętych zamówień. Po prawej natomiast, tych 
które są już gotowe do odebrania. Po odbiorze przez klienta numer 
zamówienia przestaje być widoczny. Możliwość numeracji zamówień 
do 999, następnie licznik jest zerowany.

System lojalnościowy
Dobry klient to... stały klient. Ta stara prawda jest nadal jakże 
aktualna. Wg opinii ekspertów koszt pozyskania nowego klienta 
kilkukrotnie przewyższa koszt "utrzymania" już zdobytego. Doceniasz 
lojalnych klientów? Pozwól by i oni poczuli się docenieni. Pomocą w 
realizacji tego zadania będzie własny program lojalnościowy, który 
będzie aktywny po uzupełnieniu licencji o ten moduł. Następnie 
wystarczy określić zasady programu i poinformować o nim klientów. 
Gotowe!

Moduł motywacyjny
Pozwala przygotować system prowizyjny dla kelnerów w zależności od 
osiągniętego celu sprzedażowego. W licencjach wykorzystujących 
mobilne bonowniki kelner ma możliwość realizacji planu podglądu.



RCP – Rejestracja
Czasu Pracy
Umożliwia kontrolę czasu pracy wszystkich pracowników 
zatrudnionych w lokalu. Obsługuje mechanizm automatycznego 
logowania i wylogowania po wykonaniu określnych czynności.

Eksport do systemu 
księgowego
Umożliwia przesyłanie m.in. dokumentów magazynowych, 
zakupowych, sprzedażowych oraz kasowych do najpopularniejszych 
na rynku systemów finansowo-księgowych. Aktualnie obsługiwane 
systemy to: Insert, WA-Pro (WF-FaKir, WF-KaPeR), Comarch ERP 
Optima, Comarch ERP Klasyka, Symfonia, inne na zapytanie.

Eksport do systemu 
monitoringu
Funkcjonalność tego modułu polega na tym, że SOGA łączy się
z systemem monitoringu i wysyła  do niego informacje o zdarzeniach, 
które mają miejsce w programie. Przede wszystkim są to:

• logowanie/ wylogowanie z programu
• bonowanie pozycji
• zmiany ilości/ceny
• stosowanie rabatów/narzutów
• operacje na rachunkach (łączenie, dzielenie, przenoszenie,   
   przekazywanie)
• rozliczanie rachunku (formy płatności, reszta)
• drukowanie rachunku próbnego
• podliczanie kelnera
• zamykanie zmiany
• rejestracja RCP

Zdarzenia te są nanoszone na obraz rejestrowany przez monitoring,
ale także są indeksowane, aby można było łatwo odnaleźć fragment 
nagrania zawierający dane zdarzenie. Zalecamy system monitoringu
firmy HIKVISION.

Druga drukarka fiskalna
Funkcjonalność szczególnie przydatna w dwóch przypadkach. Kiedy
w jednym lokalu właściciel prowadzi dwie zarejestrowane odrębnie 
działalności gospodarcze. Drugi wariant to sytuacja, w której jeden 
właściciel chce rozdzielić sprzedaż różnych grup produktów, np. 
wyrobów alkoholowych.

Nadzór szefa
Pozwala osobie zarządzającej lokalem stały nadzór (podgląd) nad 
jego bieżącym funkcjonowaniem. Menedżer w każdej chwili może 
skontrolować aktualną sytuację na salach, sprawdzić stan kasy czy też 
dokonać analizy za pomocą dostępnego zestawu raportów.

Raporty własne
Moduł znacznie rozszerzający możliwości analityczne programu. 
Możesz zebrać interesujące Cię dane i przedstawić w postaci 
przejrzystej formy graficznej. Do własnego tworzenia raportów 
konieczna jest znajomość oprogramowania FastReport. Umożliwia 
również edytowanie układu graficznego poszczególnych dokumentów.

Współpraca
z systemem hotelowym
Restauracja jest częścią prowadzonego obiektu hotelarskiego? 
Nasz system sprawdzi się również w takiej sytuacji! Dla zwiększenia 
komfortu obsługi gości warto pomyśleć o możliwości 
bezgotówkowego korzystania z hotelowego baru czy restauracji. 
Rachunki klientów związane z gastronomią będą przenoszone do 
ogólnego rachunku hotelowego i rozliczane w chwili regulowania 
płatności za całość pobytu.

Moduł magazynowy
Dzięki wykorzystaniu jego funkcjonalności zyskujesz niezwykle 
pomocne narzędzie ułatwiające zarządzanie zapleczem 
magazynowym. Wśród najważniejszych funkcji znajdziemy:

• szczegółowa kontrola stanów magazynowych
• tworzenie raportu stanów magazynowych na dowolny dzień
• inwentaryzacja
• tworzenie receptur potraw
• obsługa produkcji garmażeryjnej
• kalkulacja imprez (np. komunie, wesela, urodziny, etc.)
• obliczanie wartości energetycznej
• ewidencja dokumentów od dostawców
• terminarz spraw do załatwienia
• wystawianie faktur i korekt
• kartoteka przeterminowanych płatności od klientów
• kartoteka należności z kart płatniczych
• kartoteka naszych zobowiązań
• obsługa dokumentów kasowych
• raport wystawionych dokumentów
• rejestr VAT sprzedaży i zakupu
• raport marży na poszczególnych zmianach kelnerskich
• definiowanie różnych uprawnień w programie dla różnych 
użytkowników

W cenie modułu zawarta jest dowolna ilość stanowisk, na których 
zainstalowany jest moduł magazynowy. Jest to szczególnie ważne
w przypadku większych lokali.



W naszej ofercie znajdziesz kompleksowe 
rozwiązania dla Twojego lokalu. Specjalistyczny 
sprzęt, oprogramowanie, urządzenia fiskalne, 
serwis, szkolenia oraz usługi.

Prowadzisz hotel
z restauracją
i potrzebujesz jednego 
systemu, który ułatwi Ci 
pracę? Skorzystaj
z oprogramowania 
SOHO – system obsługi 
hotelu i SOGA – system 
obsługi gastronomii.

Dostępne w promocyjnym pakiecie 
H+G, którego cena to tylko 1 990 zł

Pakiet H+G zawiera:

• licencję programu
 hotelowego SOHO z obsługą
 od 30 do 70 pokoi
• licencję programu
 gastronomicznego SOGA POS
• moduł łączący programy

Urządzenie POS z 15”
ekranem dotykowym

SMALL MEDIUM LARGE MEGA

2 990 3 990 4 990 5 990

System operacyjny
MS Windows

SOGA
3 moduły dodatkowe

Sugerowane ceny netto

SOGA
wersja podstawowa XS

SOGA
1 moduł dodatkowy

SOGA
wszystkie moduły dodatkowe



Program
bazowy SOHO
Będąc w pełni funkcjonalnym programem stanowi również 
bazę umożliwiającą rozbudowę systemu o dodatkowe 
moduły. W ramach programu bazowego zawarta jest 
obsługa wszystkich najważniejszych funkcjonalności 
związanych z obsługą obiektu.

• graficzna prezentacja obłożenia obiektu
• obsługa rezerwacji (indywidualnych i grupowych) 
połączonych z ich potwierdzeniami oraz 
overbooking’iem
• prowadzenie książki meldunkowej
• różne warianty rozliczania pobytów: wiele 
pobytów/jeden dokument, jeden pobyt/wiele 
dokumentów, wielokrotne rozliczanie pobytu i 
możliwość
rozliczenia pobytu bez dokumentu sprzedaży
• rozliczenia finansowe z klientami – rachunki, faktury 
zaliczkowe, faktury VAT w PLN i walucie
• planowanie wyżywienia łącznie z przygotowaniem 
odpowiedniego raportu dla kuchni
• rozliczenia opłaty klimatycznej i automatyczne 
tworzenie sprawozdań KT-1 dla GUS
• obsługa dostawek, depozytów, parkingu
• prowadzenie mini sklepu np. na recepcji
• poczta wewnętrzna wykorzystywana do komunikacji 
pomiędzy pracownikami

Program
SOSPA
Dedykowany jest dla szeroko pojętego sektora usług związanego
z prowadzeniem zabiegów pielęgnacji urody. Gabinety odnowy 
biologicznej, salony fryzjerskie i kosmetyczne, hotelowe obiekty SPA 
– to właśnie z myślą o nich zostało stworzone to oprogramowanie. 

Podstawowym zadaniem programu jest umożliwienie optymalnego 
planowania zabiegów oraz wykorzystania dostępnych urządzeń
i pomieszczeń. W programie została również przewidziana funkcja 
pozwalająca przygotować a następnie wydrukować grafik pracy 
personelu.

Kolejnym udogodnieniem jakie daje program jest możliwość 
prowadzenia magazynu towarów do sprzedaży bezpośredniej (nie 
wykorzystywanych podczas zabiegów). Również kwestie finansowe 
z klientami będziemy mogli prowadzić poprzez wewnętrzny moduł 
rozliczeniowy. Dużym ułatwieniem będzie również część analityczna 
bazująca na przygotowanych raportach, m.in. ilości klientów, 
wielkości obrotów, ilości wykonanych zabiegów, etc. System został 
zaprojektowany do pracy na jednym lub wielu stanowiskach z 
uwzględnieniem autoryzacji oraz uprawnień poszczególnych 
użytkowników. Łatwość obsługi charakteryzująca SOSPA sprawia, że 
może być wykorzystywany nawet przez osoby nie posiadające 
doświadczenia w pracy z tego typu programami.

Oprogramowanie SOHO
powstało przy współpracy z osobami na co dzień zarządzającymi obiektami 
hotelowymi i jest nieustannie doskonalone zgodnie z ich sugestiami. Już na etapie 
projektowania duży nacisk położony został na intuicyjność obsługi dzięki czemu 
unikamy długotrwałych i kosztownych szkoleń personelu. Niewątpliwą zaletą programu 
jest łatwość jego instalacji i konfiguracji. Wielu właścicieli decyduje się na samodzielne 
wdrożenie systemu co dodatkowo obniża koszty nowego systemu. Załączony do 
programu szczegółowy podręcznik ułatwia rozpoczęcie pracy bez żadnych trudności 
nawet mniej doświadczonym użytkownikom komputera.

Bogata funkcjonalność i przyjazny interfejs sprawiają, że system SOHO sprawdza się w każdej sytuacji. 
Istotną cechą jest również to, iż system nie wymaga stałej opieki serwisowej, co czyni go produktem niemal 
dla każdego obiektu. Modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie oprogramowanie do własnych 
potrzeb bez konieczności zakupu funkcjonalności niewykorzystywanej
w danym obiekcie.



Dodatkowe
stanowisko obsługi
W ramach licencji podstawowej użytkownik otrzymuje jedno stanowisko 
obsługi. W przypadku dużych obiektów o silnym natężeniu gości bardzo 
korzystnym jest zakup kolejnych stanowisk umożliwiających równoczesną pracę 
kilku recepcjonistów.

Eksport do programu 
księgowego
Moduł zdecydowanie ułatwiający pracę księgowości. Dzięki jego 
wykorzystaniu uzyskujemy możliwość przesłania m.in. dokumentów 
magazynowych, zakupowych, sprzedażowych oraz kasowych do 
najpopularniejszych na rynku systemów finansowo-księgowych. Aktualnie 
obsługiwane systemy to: Insert, WA-Pro (WF-FaKir, WF-KaPeR), Comarch ERP 
Optima, Comarch ERP Klasyka, Symfonia. Istnieje również możliwość 
dostosowania modułu eksportu do konkretnych wymagań użytkownika.

Moduł raportów 
własnych
Dokonując zakupu oprogramowania SOHO otrzymujesz również zestaw 
najważniejszych raportów obrazujących pracę obiektu. Są to m.in. raporty: 
obłożenia obiektu i wykorzystania pokoi, wyżywienia, opłaty klimatycznej, 
obsługi magazynowej oraz rejestr VAT. 
Raporty te przygotowane są według z góry zdefiniowanych szablonów. 
Omawiany moduł oferuje natomiast możliwość rozszerzenia tej funkcjonalności 
o możliwość przygotowania raportów własnych według indywidualnych 
potrzeb. Istnieje możliwość zdefiniowania zarówno zakresu danych jak i formy 
ich prezentacji.

Obsługa centrali 
telefonicznej
Moduł udostępnia możliwość komunikacji pomiędzy centralą telefoniczną
a programem SOHO. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy bieżące 
informacje dotyczące kosztu rozmów telefonicznych dokonywanych
z poszczególnych pokoi. Rachunek za połączenia może być doliczony do 
ogólnego rachunku za pokój bądź uregulowany oddzielnie. Program 
udostępnia również możliwość blokowania wykonywania połączeń z pokojów, 
które nie są aktualnie zajęte.
System obsługuje najbardziej popularne, dostępne aktualnie na rynku centrale, 
takie jak np.: Slican i Platan, iqPBX oraz inne przekazujące dane o rozmowach 
poprzez port szeregowy.

Obsługa zamków 
elektronicznych
Funkcjonalność wykorzystywana w obiektach gdzie tradycyjne klucze zostały 
zastąpione nowoczesnymi zamkami elektronicznymi. Aktualnie obsługiwane 
systemy zamków: Tayama, Lob, Adellock, Salto, Orbita, Gaudi, Hune, Inhova, 
Elarm, Hartmann, Betech, Timelox, Kaba, Iron Logic.
Jeżeli korzystasz z innego typu niż wymienione prosimy o bezpośredni kontakt 
(18 444 00 47). Sprawdzimy możliwość integracji z podanym producentem.

Współpraca
z innymi
programami
Ponieważ programy SOHO (hotelarstwo), SOGA (gastronomia)
i SOSPA (gabinety SPA & Wellness) są tworzone jako rodzina 
produktów dzięki wykorzystaniu udostępnionych modułów istnieje 
możliwość połączenia ich w jeden zintegrowany system obsługi 
obiektu. Uzyskujemy w ten sposób możliwość przesyłania danych 
pomiędzy poszczególnymi programami.

Rezerwacje 
internetowe
Niezwykle przydatną funkcjonalnością wspomagającą pracę 
recepcji jest obsługa rezerwacji dokonywanych przez klientów 
poprzez internet. Dzięki zaimplementowaniu tego modułu uzyskamy 
możliwość bezpośredniego połączenia oprogramowania 
hotelowego z zewnętrznym dostawcą usług rezerwacji on-line. Nasi 
partnerzy będący dostawcami nowoczesnych rozwiązań 
internetowych to firmy PROFITROOM (www.profitroom.pl), HOTRES 
(www.hotres.pl) oraz HotelSystems (www.hotelsystems.pl)



Czytnik MSR

Czytnik kart z paskiem magnetycznym.
Dane zakodowane są na nośniku jakim
jest pasek magnetyczny.

Może być wykorzystany do:
• logowania pracowników
• obsługi kart lojalnościowych

Szuflada
Szuflada kasowa umożliwiająca bezpośrednie
połączenie do POSa z pominięciem drukarki fiskalnej.

• 5 przegród na banknoty
z regulowaną szerokością
• 8 przegród na bilon
• wymiary: sz. 410mm, gł. 415mm,
wy. 100mm
• kolor czarny

2-gi ekran LCD
Dostępny z przekątną 8” i 9.7”.
Dzięki programowi SOGA istnieje możliwość 
wyświetlania informacji: rachunek, reklama, 
rachunek + reklama

Może być wykorzystany do:
• informowania o towarze
nabijanym na POS
• informowania o promocjach
• wyświetlania reklam
• wyświetlania zwrotów
grzecznościowych

Czytnik RFID
Czytnik kart zbliżeniowych. Dane
zakodowane są na nośniku jakim jest
mikroprocesor. Trwalsze niż karty
z paskiem magnetycznym. 

Może być wykorzystany do:
• logowania pracowników
• obsługi kart lojalnościowych

Wyświetlacz VFD
Informacja przekazywana przez program
wyświetlana jest w postaci znaków alfanumerycznych.
Dwie linie po 20 znaków każda.

Może być wykorzystany do:
• informowania o towarze
nabijanym na POS
• informowania o promocjach
• wyświetlania zwrotów
grzecznościowych

Podstawa 2-przegubowa
Dzięki zastosowaniu dodatkowego
przegubu zwiększa ergonomię
urządzenia POS w miejscu instalacji.

Może być wykorzystana do:
• zmiany wychylenia
ekranu sprzedażowego w sposób
umożliwiający najlepsze  dostosowanie
do wymogów użytkownika.

Opaska RFID
Karta RFID w standardzie Mifare 
13.56MHz w formie bransoletki. 
Zastępuje tradycyjne karty
z paskiem magnetycznym.

Karta magnetyczna
Tradycyjna karta z paskiem 
magnetycznym w standardzie HiCo. 
Możliwa personalizacja.

Może być wykorzystany do:
• logowania pracowników
• obsługi programów lojalnościowych

POS Service Pack
36 standard 
Rozszerzenie standardowej gwarancji do 
36 miesięcy od daty zakupu. Zakup 
możliwy wyłącznie równocześnie z 
urządzeniem.

POS Service Pack
Extra Care
Wypożyczenie urządzenia zastępczego, koszt 
przesłania do wskazanego punktu wraz
z odbiorem uszkodzonego urządzenia i dostawa 
po naprawie łącznie z odbiorem urządzenia 
zastępczego. Zakup możliwy wyłącznie 
równocześnie z urządzeniem.
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4990

MODEL ESLINE C QUANT ESLINE i3 VELOX

POS to innowacyjne połączenie komputera PC z ekranem dotykowym. Mogą je Państwo 
spotkać zarówno w renomowanych lokalach gastronomicznych, punktach małej gastronomii jak 
i w sklepach spożywczych, odzieżowych, przemysłowych, etc. Nasza oferta dostosowana jest 
do konkretnych potrzeb właścicieli sklepów, barów, pubów, restauracji czy też kompleksów 
hotelarsko-gastronomicznych.

EKRAN

ROZMIAR

FORMAT

TYP EKRANU

TYP DOTYKU

JASNOŚĆ

SPECYFIKACJA

PODSTAWA

CPU

CHŁODZENIE

PAMIĘĆ

PAMIĘĆ (MAX)

DYSK SSD

KOMUNIKACJA

RS

USB 2.0

USB 3.0

Powered USB 12V

Powered USB 24V

USB typ C

WiFi

Blootooth

LAN

VGA

Display port

AUDIO line-out

GŁOŚNIK WEW.

WYPOSAŻENIE

MSR

VFD

2-gi LCD

CZYTNIK KODÓW

CZYTNIK RFID

POZOSTAŁE

VESA

OBSŁUGIWANE SYSTEMY

GWARANCJA

CENA SUGEROWANA

Windows 10

24 miesiące



Drukarka
NPOS C300
Dzięki swojej wszechstronności, niezawodności
i wytrzymałości jest sprawdzonym rozwiązaniem dla 
każdego typu lokalu.

Główne zalety urządzenia:

• predkość wydruku aż do 300mm/sekundę
• porty komunikacyjne:

- USB + Ethernet + RS (COM)
- USB + Ethernet + WiFi

• częściowy obcinacz papieru dostępny
w konfiguracji podstawowej
• regulacja szerokości papieru 58 lub 80mm
• świetlno-dźwiękowa sygnalizacja wydruku
• możliwość umieszczenia na ścianie
• dodatkowa pokrywa zabezpieczająca wydruk
• nowoczesny design pozwalający na 
umieszczenie drukarki
w eksponowanych stanowiskach sprzedażowych

Drukarka
NPOS T800
Niezwykle elegancka, kompaktowa i uniwersalna 
zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających 
użytkowników.

Główne zalety urządzenia:

• najnowocześniejsze wzornictwo przemysłowe
• kompaktowe rozmiary do 40% mniejsze w 
porównaniu do tradycyjnych drukarek
• wydruk z góry lub przodu urządzenia
• prędkość wydruku do 260mm/sekundę
• porty komunikacyjne:

- USB + Ethernet + RS (COM)
- USB + WiFi

• obcinacz papieru częściowy lub całkowity
• regulacja szerokości papieru 58 lub 80mm
• świetlno-dźwiękowa sygnalizacja wydruku



Zestaw
gastronomiczny
SOGA TAB

• 10” tablet z systemem Windows
• drukarka NPOS T800
• stojak N-TAB
• program SOGA XS
• aplikacja SOGAcloud

Food truck, Bar, Bistro, Kawiarnia,
Pizzeria … SOGA TAB to rozwiązanie
dedykowane dla mniejszych
lokali gastronomicznych.

Jeśli nie potrzebujesz drukarki NPOS 
możesz ją wymienić na pełną wersję 
SOGA

To
wszystko
za jedyne
1 990 zł netto



Kelnerski system
przywoławczy WCS
CEL: poinformowanie kelnera o konieczności 
podejścia do stolika klienta

Elementy:
 

• przycisk klienta: instalowany na stoliku. Po 
naciśnięciu kelner otrzymuje powiadomienie
o konieczności podejścia do danego stolika

• pager w formie zegarka: odbiornik 
sygnału emitowanego przez przycisk klienta

• baza przywoławcza: urządzenie 
odbierające sygnał wysyłany przez przycisk 
klienta i wyświetlający numer stolika 
proszącego o podejście

Kliencki system
przywoławczy GCS
CEL: poinformowanie klienta o przygotowaniu jego 
zamówienia do odbioru

Elementy:

• programator krążków przywoławczych: jego 
funkcją jest zakodowanie krążka przywołującego 
klienta po odbiór zamówienia oraz wysłanie 
klientowi powiadomienia o gotowości zamówienia 
do odbioru

• przywoływacz klienta (krążek): wręczany 
klientowi w momencie przyjmowania zamówienia. 
Za pomocą sygnałów świetlnych i wibracji 
sygnalizuje gotowość zamówienia do odbioru. 
Istnieje możliwość personalizacji za pomocą 
naklejek umieszczanych na urządzeniu

• stacja ładowarki: uzupełnia poziom baterii 
krążków przywołujących. Jedna ładowarka 
umożliwia równoczesne ładowanie do 10 
przywoływaczy



Kuchenny system
przywoławczy KCS
CEL: poinformowanie kelnera przez kuchnię o gotowości zamówienia
do odbioru. W wersji rozszerzonej możliwość przywołania kelnera
przez klienta.

Elementy:

• przywoływacz kuchenny (koder): umożliwia wysłanie do kelnera powiadomienia
o gotowości posiłku do odebrania

• pager w formie zegarka: odbiornik sygnału emitowanego przez przycisk klienta

• przycisk klienta: instalowany na stoliku. Po naciśnięciu kelner otrzymuje powiadomienie
o konieczności podejścia do danego stolika

• nadajnik kuchenny: urządzenie wymagane jest jedynie w przypadku, kiedy chcemy umożliwić 
wykorzystanie pagerów równocześnie do odbierania powiadomień z kuchni jak i od klientów



POS i AKCESORIA

POS ESLINE C

POS QUANT

POS VELOX

POS ESLINE i3

Promocyjny zestaw
gastronomiczny SMALL

Promocyjny zestaw
gastronomiczny MEDIUM

Promocyjny zestaw
gastronomiczny LARGE

Promocyjny zestaw
gastronomiczny MEGA

Czytnik kart
magnetycznych (MSR)

Czytnik kart 
zbliżeniowych (RFID)

Szuflada kasowa

2-gi ekran LCD 9,7” do POS

Karta kelnerska/lojalnościowa

Karta zbliżeniowa RFID
- bransoletka

POS Service Pack Extra Care

POS Service Pack 36 Standard

NPOS C300 USB+ETH+RS

Buzzer!

15” pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, procesor Intel® Celeron 3867U 1.8GHz, 4GB RAM, M.2 SSD 128GB, porty: 4xRS232 (COM), 2x USB 3.0,
3x Powered USB 12V, 1x Powered USB 24V, 1x USB C, 1x Display Port, WiFi, Bluetooth, LAN 10/100/1000, VGD, zewnętrzny zasilacz, 24-mc gw., Windows 10IoT

15" pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, procesor Intel® Core™ J1900 2.0GHz, 4GB RAM, SSD 120GB, porty:  2xRS232 (COM), 3xUSB 2.0, 
1xUSB 3.0, LAN 10/100/1000, zasilacz zewnętrzny, 24 miesiące gwarancji, Windows 10IoT

15” pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, procesor Intel® Core i3-7100U , 2.4GHz, 8GB RAM, M.2 SSD 128GB, porty: 4xRS232 (COM), 2x USB 3.0,
3x Powered USB 12V, 1x Powered USB 24V, 1x USB C, 1x Display Port, WiFi, Bluetooth, LAN 10/100/1000, VGD, zewnętrzny zasilacz, 24-mc gw., Windows 10IoT

15" pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, 1024x768, procesor Intel® Core™ i3-7100U 2.4GHz, 8GB RAM, SSD 120GB, porty:  3xRS232, 4xUSB 2.0,
4x USB3.0, LAN 10/100/1000, 2-przegubowa podstawa, zasilacz zewnętrzny, 24 miesiące gwarancji, Windows 10IoT

10” pojemnościowy ekran dotykowy P-CAP, procesor Intel® Celeron® N3450, 4GBRAM, flash 64GB, Windows

W skład zestawu wchodzą:
POS QUANT P-CAP – system operacyjny MS Windows 10 – SOGA wersja XS

W skład zestawu wchodzą:
POS QUANT P-CAP – system operacyjny MS Windows 10 – SOGA – 1 moduł dodatkowy

do POS: VELOX, QUANT, INTENSA

do POS: VELOX, NOIR, QUANT

dedykowana do POS 5 regulowanych przegród na banknoty, 8 na bilon

karta RFID Mifare 13.56 MHz umieszczona na pasku

Wypożyczenie urządzenia zastępczego, koszt przesłania do wskazanego punktu wraz z odbiorem uszkodzonego urządzenia, koszt przesłania urządzenia
po naprawie łącznie z odbiorem urządzenia zastępczego. Zakup możliwy wyłącznie przy zakupie urządzenia - na jednej fakturze. Nie ma możliwości
zakupu w terminie późniejszym.

Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy od daty zakupu. Zakup możliwy wyłącznie przy zakupie urządzenia - na jednej fakturze.
Nie ma możliwości zakupu w terminie późniejszym.

Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 300mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 80mm, Średnica rolki: 83mm, złącza 
komunikacyjne: USB + RS-232 + Ethernet, obcinacz papieru

Tzw. "dodatkowy dzwonek". Urządzenie podłączane do drukarki generujące dodatkowy głośny sygnał informujący o wydruku

W skład zestawu wchodzą:
POS QUANT PCAP – system operacyjny MS Windows – SOGA wersja podstawowa – 3 moduły dodatkowe

W skład zestawu wchodzą:
POS VELOX P-CAP – system operacyjny MS Windows 10 – SOGA – wszystkie moduły dodatkowe

2 990,00 zł

3 690,00 zł

4 990,00 zł

4 390,00 zł

1 290,00 zł

2 990,00 zł

3 990,00 zł

4 990,00 zł

5 990,00 zł

300,00 zł

500,00 zł

290,00 zł

dodatkowy ekran LCD 9,7” montowany do POS: QUANT/VELOX 1 000,00 zł

2-gi ekran LCD 9,7” do POS uniwersalny ekran dodatkowy LCD 9.7” na USB 1 000,00 zł

karta magnetyczna, różne wzory. Dla obsługi lub lojalnościowa 5,00 zł

10,00 zł

150,00 zł

500,00 zł

590,00 zł

NPOS T800 USB+ETH+RS Rodzaj druku: TERMICZNY, szybkość wydruku: 260mm/sek, rozdzielczość wydruku: 203 dpi, szerokość papieru: 58 i 80mm, średnica rolki: 83mm, złącza 
komunikacyjne: USB+Ethernet+RS, obcinacz papieru

690,00 zł

NPOS C300 USB+ETH+WIFI
Rodzaj druku: TERMICZNY, Szybkość wydruku: 300mm/sek, Rozdzielczość wydruku: 203 dpi, Szerokość papieru: 80mm, Średnica rolki: 83mm, złącza 
komunikacyjne: USB+Ethernet+WiFi, obcinacz papieru

690,00 zł

NPOS T800 USB+WIFI Rodzaj druku: TERMICZNY, szybkość wydruku: 260mm/sek, rozdzielczość wydruku: 203 dpi, szerokość papieru: 58 i 80mm, średnica rolki: 83mm, złącza 
komunikacyjne: USB+WiFi, obcinacz papieru 790,00 zł

99,00 zł

Stojak N-TAB Stojak umożliwiający stworzenie stanowiska sprzedażowego wykorzystującego tablet i drukarkę 390,00 zł

GCS Przywoływacz klienta
– programator

Urządenie umożliwia zakodowanie krążka przywołującego klienta po odbiór zamówienia oraz wysłanie powiadomienia o gotowości zamówienia do odbioru 490,00 zł

GCS Przywoływacz klienta
– krążek

Przywoływacz klienta w formie krążka. Wręczany klientowi w momencie przyjmowania zamówienia. Za pomocą sygnałów świetlnych i wibracji 
sygnalizuje gotowość zamówienia do odbioru. 190,00 zł

GCS Przywoływacz klienta
– ładowarka

Stacja ładowarki uzupełnia poziom baterii krążków przywołujących. Jedna ładowarka umożliwia równoczesne ładowanie do 10 przywoływaczy 190,00 zł

WCS pager w formie zegarka Odbiornik sygnału emitowanego przez przycisk klienta 290,00 zł

WCS przycisk klienta Przycisk klienta instalowany na stoliku. Po naciśnięciu kelner otrzymuje powiadomienie o konieczności podejścia do danego stolika 50,00 zł

WCS baza przywoławcza Urządzenie odbierające sygnał wysyłany przez przycisk klienta i wyświetlający numer stolika proszącego o podejście 290,00 zł

KCS przywoływacz kuchenny
- koder

Umożliwia wysłanie do kelnera powiadomienia o gotowości posiłku do odebrania 290,00 zł

KCS pager w formie zegarka

KCS przycisk klienta

Odbiornik sygnału emitowanego przez przywoływacz kuchenny (programator) i przycisk klienta

Przycisk klienta instalowany na stoliku. Po naciśnięciu kelner otrzymuje powiadomienie o konieczności podejścia do danego stolika

290,00 zł

50,00 zł

KCS nadajnik kuchenny
Urządzenie wymagane jest jedynie w przypadku, kiedy chcemy umożliwić wykorzystanie pagerów równocześnie do odbierania powiadomień
z kuchni jak i od klientów

290,00 zł

Tablet 10”

W skład zestawu wchodzą:
Tablet 10”- system operacyjny Windows – drukarka NPOS – stojak – SOGA XS – SOGA cloud

1 990,00 zł
Promocyjny zestaw
gastronomiczny SOGA TAB



OPROGRAMOWANIE I SYSTEMY DEDYKOWANE

SOGA moduł dostawy telefonicznej

SOGA moduł raportów własnych

Obsługa zamówień telefonicznych dowozu do Klienta. Umożliwia identyfikacje klienta na podstawie numeru telefonu
(wymagany telefon z OS Android)

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

590,00 zł

590,00 zł

SOGA przygotowanie raportu Usługa przygotowania raportu dedykowanego wykonanego wg specyfikacji Klienta 1 990,00 zł

SOGA system lojalnościowy Pozwala na przygotowanie i prowadzenie systemu lojalnościowego w ramach jednego lokalu 590,00 zł

SOGA system motywacyjny Dzięki niemu wyznaczysz plan sprzedaży i wynikający z tego system premiowania pracowników 590,00 zł

SOGA wersja jednostanowiskowa

SOGA
dodatkowe stanowisko sprzedaży

SOGA moduł magazynowy

SOGA wersja jednostanowiskowa
z modułem magazynowym

SOGA XS wersja jednostanowiskowa

SOGA zamówienia www

Profesjonalny a zarazem przyjazny system usprawniający pracę w każdym obiekcie gastronomicznym gdzie szybka i sprawna obsługa klienta jest 
najwyższym priorytetem. Gwarantuje szybką i wygodną pracę z wykorzystaniem ekranów dotykowych.

Każde kolejne stanowisko sprzedaży

Moduł uzupełniający działanie całego systemu o funkcje związane z obsługą szeroko pojętego zaplecza magazynowego

Promocyjny pakiet oprogramowania, w skład którego wchodzi SOGA wersja podstawowa oraz SOGA moduł magazynowy.
RABAT 690zł od ceny 3 180 zł. Promocja czasowa.

Usługa świadczona na własnej stronie internetowej Klienta umożliwiająca obsługę zamówień internetowych bezpośrednio w programie SOGA

System sprzedaży przeznaczony do bardzo małych obiektów gastronomicznych.

1 590,00 zł

1 590,00 zł

1 590,00 zł

1 990,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

SOGA
obsługa bonownika Android Obsługa tzw. mobilnych bonowników kelnerskich. Instalacja na urządzeniu z systemem Android. Opłata za każdą sztukę 590,00 zł

SOGA cloud Aplikacja chmurowa umożliwiająca zdalny nadzór właściciela nad funkcjonowaniem lokalu 590,00 zł

SOGA monitoring Przesyłanie do systemu monitoringu informacji o zdarzeniach jakie miały miejsce w programie. 590,00 zł

SOGA eksport danych do programu
księgowego

SOGA druga drukarka fiskalna

SOGA obsługa ekranów
kuchennych KDS

SOGA - obsługa ekranów
informacyjnych RDS

SOGA rejestracja czasu pracy

SOGA wersja sieciowa

SOHO program hotelowy do 10 pokoi

Moduł umożliwiający współpracę z programem księgowym (przed zamównieniem należy potwierdzić aktualną listę obsługiwanych programów)

Umożliwia połączenie drugiej drukarki fiskalnej do obsługi paragonów, np. w przypadku prowadzenia oddzielnej sprzedaży napojów alkoholowych

Nowoczesny system przeznaczony do obsługi hoteli oraz innych obiektach branży hotelarsko – turystycznej należących do segmentu małych i średnich

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 30 pokoi. Również w pakiecie H+G

Bezpośrednie przesyłanie zamówień kelnerów na ekran umieszczony na kuchni. Pozwala również na zwrotną informację o gotowości zamówienia

Informacja dla klientów odnośnie stanu realizacji ich zamówienia. Przygotowany głównie z myślą o lokalach typu fast-food. Wymaga KDS

Pozwala na rejestrację czasu pracowników bezpośrednio na urządzeniu POS. Zawiera również część analityczną

Obsługa sieci lokali. Gospodarka magazynowa prowadzona w centrali. Sprzedaż w centrali i punktach do niej podłączonych. Koszt centrali: 3080zł
(z jednym POS). Koszt licencji podrzędnych: 1350zł x ilość POS plus 500zł za każdą licencję podrzędną.

SOHO program hotelowy do 30 pokoi

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

opis

990,00 zł

1 990,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 50 pokoi. Również w pakiecie H+GSOHO program hotelowy do 50 pokoi 2 990,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 70 pokoi. Również w pakiecie H+GSOHO program hotelowy do 70 pokoi 3 990,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami do 90 pokoiSOHO program hotelowy do 90 pokoi 4 990,00 zł

Program przeznaczony do zarządzania obiektami powyżej 90 pokoiSOHO progr. hotelowy pow. 90 pokoi 5 990,00 zł

Każde dodatkowe stanowisko obsługiSOHO dodatkowe stanowisko obsługi 990,00 zł

Moduł umożliwiający obsługę rezerwacji internetowych w programie SOHO. Współpracuje z Profitroom, Hotel Systems, Hotres.
Dodatkowa opłata w przypadku zmiany ilości pokoiSOHO moduł rezerwacji internetowych 50%

wartości

SOHO współpraca z programem
gastronomicznym

SOHO współpraca
z programem SOSPA

SOHO moduł raportów własnych

SOHO eksport danych
do programu księgowego

SOHO obsługa zamków elektr.

SOHO obsługa centrali telefonicznej

SOHO rezerwacja powyżej 3 obiektów

SOSPA program dla SPA
do 10 zasobów

SOSPA program dla SPA
do 30 zasobów

SOSPA program dla SPA
powyżej 30 zasobów

SOSPA dodatkowe stanowisko obsługi

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

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

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

Moduł umożliwiający współpracę z programem księgowym (przed zamównieniem należy potwierdzić aktualną listę obsługiwanych programów)

Moduł rozszerzający funkcje SOHO o możliwość rezerwacji większej ilości obiektów typu sauna, billard, SPA. Wersja podstawowa pozwala 
na rezerwację do 3 obiektów

Każde dodatkowe stanowisko obsługi

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA jak również samodzielnie funkcjonującymi salonami odnowy.

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA posiadającymi do 30 zasobów. Jako zasób rozumiane jest stanowisko 
podlegające rezerwacji.

Program przeznaczony do zarządzania obiektami typu SPA posiadającymi powyżej 50 zasobów. Jako zasób rozumiane jest stanowisko 
podlegające rezerwacji.

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

Moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej o obsługę zamków elektronicznych

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

790,00 zł

990,00 zł

590,00 zł

SOGA XS
rozszerzenie do wersji pełnej Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności wersji XS do pełnej wersji oprogramowania w wersji jednostanowiskowej 1 590,00 zł

SOGA wersja abonamentowa
1 miesięczna Abonament na wykorzystanie licencj czasowa 1-miesięczna 159,00 zł



Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając 
najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży

i oprogramowanie. Marka Novitus należy do Comp S.A., lidera bezpiecznych rozwiązań IT.

info@novitus.pl
www.novitus.pl

tel. 18 444 00 34
tel. 18 444 00 44

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy SączNovitus - Centrum Technologii Sprzedaży

Oferta programów NOVITUS
to doskonały wybór!
Więcej informacji znajdziesz
na stronie gastrosfera.info

Skontaktuj się z nami
lub naszym lokalnym 
przedstawicielem.
www.gastrosfera.info
soft@novitus.pl
18 444 00 44

Powiedz nam czego 
potrzebujesz i jaki masz budżet. 
My znajdziemy rozwiązanie 
idealne dla Ciebie.

Sprawdź nas. Warto!


