
MAXIMĂ FIABILITATE

DETELINA LIGHT

• Software fiabil şi securizat
• Serviciu rapid şi de calitate oferit clienţilor
• Control managerial
• Interfaţă prietenoasă
• Uşor de instalat şi setat
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• Procesor 500Mhz, 128MB RAM, 500MB spaţiu liber     
  pe disc
• Sistem de operare: MS Windows 2000/XP/Vista

 Cerinţe sistem

 Aplicabilitate

• Magazine mici şi supermarketuri
• Buticuri
• Birouri
Restaurante, cafenele şi discoteci

 Avantaje

• Vânzări rapide şi uşoare, cu un timp minim de  
  aşteptare al clienţilor
• Control managerial asupra activităţilor şi asupra   
  angajaţilor
• Control asupra bunurilor şi rulajului de bani
• Un număr mare de rapoarte
• Baza de date protejată
• Interfaţă prietenoasă

 Posibilităţi de comunicare

Detelina Light este un program destinat utilizării 
împreună cu aparatele fiscale ELTRADE, dar şi cu o 
gamă largă de soluţii hardware, printre care se află şi 
echipamente  POS fiabile şi calitative renumite, cum 
ar fi: EPSON, NCR, SYMBOL, METROLOGIC, CAS, 
ZEBRA, etc.

• Setarea de diferite tipuri de discounturi/adaosuri
• Informaţii pentru diferite tipuri de evenimente de 
  sistem, după dată şi oră
• Registre de intrare, vânzare şi inventar
• Decodare coduri de bare de la cântare electronice
• Căutări după: nume, monedă, coduri de bare, 
  PLU -uri
• Lucrează în reţea

 Caracteristici funcţionale

Detelina Light este un produs software, dedicat instalării 
pe sisteme POS în amplasamente comerciale de dimen-
siuni mici şi mijlocii. În funcţie de setări, poate lucra în 
regim “Comerţ cu amănuntul” sau în regim „Restaurant”. 
Se poate implementa folosind o imprimantă fiscală, dar 
şi o casă de marcat.
Toate operaţiile pot fi efectuate de la un POS, dar se 
poate utiliza în reţea, având o funcţionalitate flexibilă 
şi protecţie maximă. Nivelul de acces poate fi controlat 
pentru fiecare utilizator de sistem. Interfaţa prietenoasă 
face ca lucrul cu programul să fie uşor şi plăcut, iar 
explicaţiile fiecărui meniu reduc timpul de training  pen-
tru angajaţii dumneavoastră.
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• Program de management  pentru magazine mici şi  
  mijlocii
• Lucrează în regim “Comerţ cu amănuntul / sau regim  
  „Restaurant”
• Urmărirea tuturor intrărilor, operaţiilor, vânzărilor, 
  rezerva minimă şi maximă de PLU-uri şi altele.
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