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INSTALACJA

• ze strony www.oprogramowanie.novitus.pl pobierz wersję demo
• zapisany plik otwórz klikając na nim 2-krotnie
• zapisz rozpakowany folder
• wejdź do folderu i kliknij 2-krotnie ikonę „setup”
• postępuj zgodnie z komunikatami instalatora programu:

- wybierz: instalacja nowego programu lub
- potwierdź instalację serwera Firebird

Serwer: dla pierwszego lub jedynego stanowiska
Klient: dla pozostałych stanowisk w przypadku wersji sieciowej

W przypadku instalacji „Klient” na zaporze Windows na serwerze należy dołożyć 
wyjątek na porcie 3050, a na stanowiskach typu klient port 3100 protokół TCP/IP.
Na serwerze należy zmodyfikować w pliku firebird.conf znajdującego się w lokalizacji 
zainstalowanego silnika bazy Firebird jedną linijkę w następujący sposób:

przed modyfikacją: #RemoteAuxPort= 0 
po modyfikacji: RemoteAuxPort= 3100

• poproś klienta o przeczytanie i akceptację warunków umowy licencyjnej
• wybierz wersję:

- demonstracyjna (jeśli chcesz przykładowe dane w programie)
- instalacyjna (pusta baza danych)

•potwierdź utworzenie skrótów na Pulpicie i Menu start

AKTYWACJA
• zapisz na dysku klucz licencyjny (novi.lic)
• uruchom program Auto.exe
(lokalizacja: C:\Program Files\Novitus\SOGA\Auto.exe)
• w polu, które się pojawi należy wpisać numer licencji
i wskazać miejsce zapisania klucza
(UWAGA! Kopiując numer licencji upewnij się, że nie zostały skopiowane 
spacje)

Rezultatem Twoich wysiłków będzie komunikat

  „Autoryzacja programu przebiegła poprawnie. Życzymy przyjemnej pracy”



KOLEJNOŚĆ WPROWADZANIA DANYCH (sugerowana)

KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Właściciel
KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Użytkownicy
KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Stawki VAT
KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Formy płatności
KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Przyczyny korekty
KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Ustawienia

KONFIGURACJA ‣ Sale / stoły

KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Drukarki
KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Grupy artykułów
KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Artykuły
KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Ekrany menu
KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Poziomy cen
KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Zestawy składane
KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Pizza

Następnie wszystkie pozostałe ustawienia.

Niektóre z powyższych ustawień można również konfigurować i edytować w module 
magazynowym. Dane wcześniej ustawione w Konfiguracji będą również widoczne
w module magazynowym i odwrotnie.

Ustawienia lokalne (niebieskie) – dotyczą wyłączenie stanowiska, na którym są ustawione.

Ustawienia globalne (czarne) – dotyczą całej licencji



SOGA XS

SOGA w wersji dopasowanej do potrzeb i budżetów małych punktów 
gastronomicznych. Dla kogo? Food truck, mały bar, bistro, kawiarnia, jedzenie na 
wynos. Prosta, szybka gastronomia.

Do czego służy?

Zapewnia sprawną obsługę klienta z wykorzystaniem POS. Czym się różni od pełnej 
wersji SOGA?

Główne różnice:

• brak obsługi:
- współpracy z SOHO
- pracy w sieci lokali

• brak nadzoru szefa
• brak raportów dedykowanych
• brak eksportu do FK
• wyższy koszt aktualizacji

• max. 1 sala
• max. 10 stolików
• brak obsługi: 

- magazynu
- bonowników Android
- wag
- zestawów składanych
- pizzy

Mniej istotne:

Ta wersja programu dostępna jest: samodzielnie, w zestawie MINI, w zestawie SOGA TAB.



SOGA POS

Podstawowa wersja programu zapewniająca sprawne prowadzenie sprzedaży
w lokalu gastronomicznym. Możliwość rozbudowy o moduły dodatkowe w dowolnym 
terminie.

Do czego służy?

Najważniejsze funkcje wersji bazowej:
• graficzne odwzorowanie układu stolików na sali
• obsługa rachunków: łączenie, dzielenie, przekazywanie pomiędzy kelnerami
• wydruk zamówień również na drukarce fiskalnej
• sprzedaż zestawów (np. hot dog + 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
• nadzór szefa
• 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, raport ogólny zawierający ilość wystawionych 
rachunków, ilość klientów, średnią ilość klientów na rachunek, średnią wartość 
rachunku, średnią wartość rachunku na klienta.

W przypadku licencji wielostanowiskowej istnieje możliwość ustawienia menu przypisanego do danego
stanowiska sprzedaży.
Ta wersja programu dostępna jest: samodzielnie, w zestawach: MEDIUM, LARGE, MEGA,
pakiecie H+G (hotel i gastronomia).



SOGA moduł magazynowy
Skrótowo nazywany modułem magazynowym odpowiada za bardzo szeroki zakres 
funkcjonalności wspierających kompleksowe zarządzanie lokalem.

Do czego służy?

Wśród najważniejszych funkcjonalności:
• szczegółowa kontrola stanów magazynowych
• tworzenie raportu stanów magazynowych na dowolny dzień
• inwentaryzacja
• tworzenie receptur potraw
• obsługa produkcji garmażeryjnej
• kalkulacja imprez okolicznościowych (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.



SOGA mobilny bonownik kelnerski

Aplikacja instalowana na urządzenia z systemem Android pełniąca funkcję 
dodatkowego, przenośnego stanowiska sprzedaży. Posiada również funkcjonalność 
przywoływacza kuchnia-kelner.

Do czego służy?

Dzięki możliwości graficznego odwzorowania ułożenia stolików znacznie ułatwia 
pracę 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

Należy uruchomić program Mobileserv zlokalizowany w C:\Program Files\Novitus\SOGA\Mobileserv.exe
Na komputerze z zainstalowanym programem SOGA należy odblokować port TCP/IP o numerze 2924.



SOGA zamówienia internetowe

Bezprowizyjna obsługa sprzedaży on-line przez własną stronę internetową lokalu. 
Zamówienia trafiają bezpośrednio do programu SOGA, gdzie są przetwarzane przez 
obsługę lokalu. Bez serwisów pośredniczących i ich prowizji.

Do czego służy?

Konfiguracja programu umożliwia wybór najbardziej optymalnego formatu sprzedaży 
poprzez:

• wybór w programie, które dania mają być dostępne na stronie
    i w jakiej cenie
• określenie godzin, w których przyjmowane są zamówienia
• definiowanie minimalnej kwoty zamówienia i osoby odpowiedzialnej w lokalu
• obsługę (lub jej brak) płatności internetowych
• kalkulację kosztów dostawy z uwzględnieniem odległości od lokalu
• obsługę (lub jej brak) kuponów rabatowych

Do działania modułu konieczna jest aktualna licencja programu.

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Ustawienia ‣ Zamówienia internetowe

Możliwy jest wybór dowolnej szaty kolorystycznej.



Na komputerze z zainstalowanym programem SOGA należy odblokować port TCP/IP o numerze 3924.
Jeżeli aplikacja SOGAPhone jest zainstalowana na Android 9 lub wyższej, należy nadać uprawnienia
do telefonu.     

Na telefonie otwórz aplikację Ustawienia:
• Kliknij Aplikacje i powiadomienia
• Kliknij aplikację, której ustawienia chcesz zmienić
• Kliknij Uprawnienia
• Aby zmienić te uprawnienia, kliknij je i wybierz Zezwól lub Odmów

SOGA dostawy telefoniczne

Funkcjonalność wręcz niezbędna do prowadzenia sprawnej obsługi sprzedaży
z dostawą do klienta. Moduł pozwala na zapewnienie kompleksowej realizacji 
zamówienia poprzez:

• wyświetlenie mapy okolicy dostawy ze wskazaniem adresu
• wybór i przypisanie kierowcy realizującego dostawę
• identyfikację stałych klientów
• informację o ilości złożonych przez klienta zamówień

Do czego służy?

Po przypisaniu numeru dzwoniącego do danych osoby zamawiającej, przy kolejnym 
zamówieniu klient będzie automatycznie identyfikowany na podstawie numeru bez 
konieczności wprowadzenia danych adresowych.
Dodatkowo, wykorzystując aplikację SOGAphone na Android uzyskujemy możliwość 
automatycznego przenoszenia numeru dzwoniącego do programu. Nie jest już 
konieczna dedykowana centrala telefoniczna. 

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Strefy dostaw
KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Odległości dostaw
KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Kierowcy
KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Ustawienia ‣ Dostawa



Jeżeli jeden właściciel posiada kilka lokali, dane z wszystkich może podglądać w jednym miejscu.

SOGAcloud
Aplikacja chmurowa umożliwia nadzór właściciela nad funkcjonowaniem lokalu bądź 
sieci lokali dzięki możliwości zdalnego wykonywania raportów sprzedażowych. 
Dostępna w formie strony internetowej lub aplikacji na urządzenia z systemem 
Android.

Do czego służy?

Po zalogowaniu na stronę www lub uruchomieniu aplikacji mamy możliwość 
wykonania analiz:

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

Aktualnie dostępnych jest 10 raportów obejmujących:
• najczęściej sprzedawane artykuły
• udzielone rabaty
• sprzedaż wg godzin
• sprzedaż artykułów
• anulacje
• pomyłki
• obrót wg grup
• stan kasy
• stan kasy wg stanowisk
• informacja o licencji

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

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Ustawienia ‣ SOGAcloud



SOGA RCP

Skrót od Rejestracja Czasu Pracy. Potwierdzanie obecności w pracy poszczególnych 
pracowników lokalu.

Do czego służy?

Logowanie pracowników odbywa się bezpośrednio na urządzeniu POS.
Może być wykonane zarówno przez zalogowanie z klawiatury jak
i poprzez czytnik kart pracowniczych.

Moduł zawiera również odpowiedni raport czasu pracy.

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Szef ‣ Rejestracja czasu pracy
POS ‣ Menu ‣ Raporty ‣ Raport czasu pracy



Zalecamy system monitoringu firmy HIKVISION lub DAHUA.

SOGA monitoring kasowy

Rozszerza funkcjonalność zainstalowanego systemu monitoringu o nanoszenie 
zdarzeń z programu SOGA na rejestrowany obraz. Aby można łatwo odnaleźć 
fragment nagrania zawierający dane zdarzenie są one odpowiednio indeksowane.

Do czego służy?

Program SOGA łączy się z zainstalowanym systemem monitoringu przesyłając do 
niego informacje o zdarzeniach, które mają miejsce w programie.

Przede wszystkim są to:
• zalogowanie / wylogowanie z programu
• bonowanie pozycji
• zmiana ilości i ceny
• zastosowanie rabatów i narzutów
• operacje na rachunkach (łączenie, dzielenie, przenoszenie, przekazywanie)
• rozliczanie rachunku (wybór formy płatności, reszta)
• drukowanie rachunku próbnego
• podliczanie kelnera
• zamykanie zmiany
• rejestracja czasu pracy

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Ustawienia ‣ Rejestrator obrazu



NOVITUS świadczy również usługi tworzenia raportów dedykowanych wg wymagań użytkownika.

SOGA raporty własne

Daje możliwość jeszcze większego dopasowania programu do wymagań 
konkretnego użytkownika. Zarówno od strony analitycznej jak i wizualnej.

Do czego służy?

Trzy główne funkcjonalności modułu to:
• edycja układu graficznego dokumentów
    (m.in. faktury, rachunki, etc.) i nadanie im spersonalizowanego wyglądu
• przygotowywanie nowych raportów na podstawie danych dostępnych
    w programie SOGA
• wykorzystanie niestandardowych raportów przygotowanych
   przez producenta programu

Do pełnego wykorzystania możliwości jakie daje ten moduł niezbędna jest 
znajomość oprogramowania FastReport.

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Menedżer wydruków
KONFIGURACJA ‣ Szef ‣ Zestawienia własne



Należy pamiętać o przygotowaniu kart stałego klienta, które mogą być równocześnie
ciekawą wizytówką lokalu.

SOGA system lojalnościowy

Dobry klient to... stały klient. Ta stara prawda jest nadal jakże aktualna. Według 
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. 
Wystarczy jedynie określić zasady programu i poinformować o nim klientów. Gotowe!

Do czego służy?

Program SOGA obsługuje trzy rodzaje kart: 
• pre-paid (przedpłacone)
• rabatowe
• lojalnościowe

Dwa pierwsze typy są obsługiwane w wersji podstawowej. Jedynie obsługa 
własnego systemu lojalnościowego wymaga zakupu modułu dodatkowego.
W celu uruchomienia systemu lojalnościowego dla klientów musimy określić jego 
podstawowe zasady:

Sposób naliczania punktów – ile punktów lojalnościowych otrzyma klient po 
zakupie danego produktu lub grupy produktów.

Możemy ustalić jedną z dwóch opcji:
• każdy produkt ma przypisaną wartość punktową
• punkty naliczane są w zależności od wysokości całego rachunku

Wartość 1 punktu – kwotę na jaką zamieniany jest 1 punkt podczas płatności 
punktami lojalnościowymi. Rozliczanie punktów – czy podczas płatności 
punktami klient otrzymuje kolejne punkty.

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Artykuły  (ustalanie wartości punktowej)
KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Grupy kart klienta
KONFIGURACJA ‣ Kartoteki ‣ Karty klienta
KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Ustawienia ‣ Program lojalnościowy
KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Formy płatności (wybierz: rodzaj punkty
i widoczna na POS)



SOGA system motywacyjny

Zapewnia przejrzyste zasady i łatwość rozliczania programów motywacyjnych dla 
kelnerów umożliwiając wyliczanie prowizji w zależności od osiągniętego celu 
sprzedażowego.

Do czego służy?

Umożliwia ustalenie różnych scenariuszy programów motywacyjnych (prowizyjnych):

• prowizja od sprzedaży ogółem
• prowizja po przekroczeniu ustalonego progu (prowizja liczona od wartości          
   przekraczającej wyznaczony próg)
• prowizja za sprzedaż wybranego artykułu
• prowizja za sprzedaż wybranej grupy artykułów

Każdy z tych scenariuszy w założonym okresie czasu.
Dodatkowo, w licencjach z mobilnym bonownikiem Android kelner będzie mógł na 
bieżąco sprawdzać realizację założonego planu.

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Szef ‣ Programy motywacyjne
POS ‣ Menu ‣ Raporty ‣ Programy motywacyjne



SOGA druga drukarka fiskalna

Funkcjonalność umożliwiająca rozbicie rejestracji sprzedaży
na dwóch drukarkach fiskalnych:

• dla różnych grup produktów, np. wyrobów alkoholowych
• dla różnych form płatności

Do czego służy?

Do każdego artykułu lub formy płatności możemy przypisać informację, na której
z drukarek fiskalnych ma być rejestrowana sprzedaż.

Ważne!
Faktura może być wystawiona jedynie pod warunkiem zgodności
NIP ustawionego w programie i drukarce. 

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Ustawienia ‣ Drukarka fiskalna

W standardowej konfiguracji programu SOGA można zdefiniować i używać dowolną ilość drukarek fiskalnych
bez konieczności zakupu tego modułu.



SOGA eksport danych do programu księgowego

Ułatwia, przyspiesza i ogranicza pomyłki w pracy księgowości dzięki 
zautomatyzowaniu przesyłania dokumentów pomiędzy SOGA a programami 
finansowo-księgowymi.

Do czego służy?

Pozwala na wysłanie dokumentów takich jak: Magazynowe, Zakupowe,
Sprzedażowe i Kasowe do najpopularniejszych na rynku systemów FK:

• Insert (Z/S/K)
• Comarch ERP Optima Insert (Z/S/K)
• Comarch ERP Klasyka Insert (Z/S/K)
• WA-Pro WF-FaKir (M/Z/S/K)
• WA-Pro WF-KaPeR (M/Z/S/K)
• Symfonia (M/Z/S/K)

Ustawienia i edycja w:

C:\Program Files\Novitus\SOGA\SOGA_Edi.exe   (dla Insert)
C:\Program Files\Novitus\SOGA\SOGA_FK.exe    (dla Comarch, Wa-Pro, Symfonia)



SOGA 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.

Do czego służy?

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.

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Ustawienia ‣ RDS



Ekran pełniący funkcję KDS należy podłączyć do komputera, który będzie się łączył z POSem, na którym
jest zainstalowana SOGA. Nie ma możliwości bezpośredniego połączenia ekran KDS – POS.

Doskonale sprawdzą się tu tzw. „mini PC” podłączane do ekranowego portu HDMI

SOGA KDS

ang. Kitchen Display System to nowoczesne rozwiązanie usprawniające pracę na 
kuchni dzięki wyświetlaniu zamówień do przygotowania.

Do czego służy?

Zastępuje tradycyjny sposób przekazywania zamówień na kuchnię z wykorzystaniem 
„karteczek”. Zamówienia są widoczne na kuchni w momencie ich przyjęcia bez 
konieczności podejścia kelnera:

• do 32 zamówień wyświetlanych równocześnie
• kolejkowanie zamówień na kolejnych ekranach
• 100% eliminacja błędnych zamówień
• jednoznaczna identyfikacja zamówionych potraw
• uwagi do zamówień
• sumowanie zamówionych potraw, dzięki czemu kucharz może przygotować                                                                   
   więcej porcji równocześnie
• informacja zwrotna dla kelnera o przygotowaniu dania do odbioru na    
   zdalny bonownik i/lub stacjonarny POS

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Ustawienia ‣ KDS



SOGA KDS

ang. Kitchen Display System to nowoczesne rozwiązanie usprawniające pracę na 
kuchni dzięki wyświetlaniu zamówień do przygotowania.

Do czego służy?

Zastępuje tradycyjny sposób przekazywania zamówień na kuchnię z wykorzystaniem 
„karteczek”. Zamówienia są widoczne na kuchni w momencie ich przyjęcia bez 
konieczności podejścia kelnera:

• do 32 zamówień wyświetlanych równocześnie
• kolejkowanie zamówień na kolejnych ekranach
• 100% eliminacja błędnych zamówień
• jednoznaczna identyfikacja zamówionych potraw
• uwagi do zamówień
• sumowanie zamówionych potraw, dzięki czemu kucharz może przygotować                                                                   
   więcej porcji równocześnie
• informacja zwrotna dla kelnera o przygotowaniu dania do odbioru na    
   zdalny bonownik i/lub stacjonarny POS

Ustawienia i edycja w:

KONFIGURACJA ‣ Administrator ‣ Ustawienia ‣ KDS

SOGA POS wersja jednostanowiskowa

SOGA dodatkowe stanowisko sprzedaży

SOGA wakacyjne stanowisko sprzedaży (do 30.09 roku zakupu)

SOGA moduł magazynowy

SOGA wersja jednostanowiskowa z modułem magazynowym

SOGA XS wersja jednostanowiskowa

SOGA XS rozszerzenie do wersji pełnej

SOGA POS 1-miesięczna

SOGA NEXT wersja 1-stanowiskowa dla kasy NEXT

SOGA NEXT dodatkowe stanowisko sprzedaży

SOGA obsługa bonownika Android

SOGA zamówienia internetowe

SOGA dostawy telefoniczne

SOGAcloud

SOGA monitoring kasowy

SOGA moduł raportów własnych

SOGA przygotowanie raportu

SOGA system lojalnościowy

SOGA system motywacyjny

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 roczna aktualizacja

SOGA roczna aktualizacja bez kontynuacji

SOGA XS roczna aktualizacja

SOGA XS roczna aktualizacja bez kontynuacji

SOGA zmiana danych licencji

SOGA wersja sieciowa

Zestaw SOGA TAB D (tablet 10", Windows10, NPOS, stojak, SOGA XS, SOGAcloud)

Zestaw SOGA TAB P (tablet 10", Windows10, stojak, SOGA, SOGAcloud)

Zestaw SMALL (POS QUANT, Windows10, SOGA XS)

Zestaw MEDIUM (POS QUANT, Windows10, SOGA POS, 1 moduł dodatkowy)

Zestaw LARGE (POS QUANT, Windows10, SOGA POS, 3 moduły dodatkowe)

Zestaw MEGA (POS VELOX, Windows10, SOGA z wszystkimi modułami)

1 590,00 zł

1 590,00 zł

590,00 zł

1 590,00 zł

1 990,00 zł

590,00 zł

1 590,00 zł

159 zł/mc

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

1 990,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

590,00 zł

10% wartości

30% wartości

30% wartości

75% wartości

30% wartości

wycena

1 990,00 zł

1 990,00 zł

2 990,00 zł

3 990,00 zł

4 990,00 zł

5 990,00 zł

sugerowana cena netto

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

i programowanie. 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 Sącz

Novitus - Centrum
Technologii Sprzedaży


