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Zanesljiv partner POS že od 1996…
..Slovensko podjetje Sloga Team, d. o. o., je že od leta 1996 partner proizvajalcu opreme POS – partner, ki v svojem portfoliu nudi poleg
terminalov POS še terminale vse-v-enem, tiskalnike, mobilne naprave in periferijo za trgovino na drobno, gostinstvo ter posebne aplikacije
na zahtevo..
Asortiman izdelkov proizvajalca Partner Tech Europe (www.partner-tech.eu), ki je eden vodilnih
proizvajalcev opreme POS, je precej širok in zajema vse od terminalov, tiskalnikov, mobilnih naprav,
optičnih bralnikov in tako imenovane opreme auto ID, torej vse, kar potrebujejo trgovci in gostinci
za uspešno servisiranje svojim strankam. Sloga
Team, d. o. o., se je združil s proizvajalcem Partner
Tech Europe leta 2012 predvsem zaradi dejstva, da
Sloga Team obvlada kar 70 odstotkov trga opreme
POS v Sloveniji in uspešno servisira že prek 150
podjetij, kar jim je uspelo v 16 letih, odkar se s
področjem ukvarjajo. Zanesljiv partner, torej.

Terminali POS
Med POS računalniki najprej omenimo vstopni
model SP-600, ki ga poganja 2-jedrni
1,86-gigaherčni procesor Atom z do štirimi
gigabajti sistemskega pomnilnika. Zaslon je
občutljiv na dotik, nanj pa lahko priključite širok
nabor dodatkov, kot so bralnik RFID, bralnik prstnih odtisov, bralnik magnetnih kartic MSR. Na
voljo je tudi mini reža PCI za razširitvene kartice.
Kompaktna velikost ga naredi uporabnega tudi
v manjših pultih.

Najzmogljivejši model SP-1030 z možnostjo procesorjev i3/i5/i7 in do 16 gigabajtov sistemskega pomnilnika, ki poleg vsega ima tudi napajane-powered USB priključke.

Mobilne naprave

SP-1030 BZ

Terminali vse-v-enem
Če iščete napravo, ki zmore tiskati, prikazovati
informacije strankam, odčitati magnetno kartico, obenem pa ne potrebujete odvečnih
kablov, si omislite PT-6215 ali naprednejšo
različico PT- 6315, ki je na voljo tudi brez okvirja okrog zaslona.

Periferija?

Tiskalniki
Vstopni model RP-600 je hiter termalni tiskalnik,
ki tiska na termični papir širine od 58 do 80 milimetrov s hitrostjo do 230 milimetrov na sekun-

Naprednejši model iz serije je SP-800, pri kateri se
lahko odločite za zmogljivejše procesorje Intel Atom ali Celeron, sistem
ski
pomnilnik pa lahko raz
širite do osmih gigabajtov. Odporen je na vodo in prah ter deluje
brez ventilatorja.
SP-850 BZ PCT

Na voljo so še različne mobilne konfiguracije, ki zajemajo mobilne tiskalnike,
terminale za naročanje, ki
temeljijo na operacijskem
sistemu Windows ali Android (OT-200, OT-300, OT310), androidni tablični
računalniki (EM-70, EM100) in še bi lahko
naštevali.
OT-300

PT-6315 BZ

SP-600

do in se ponaša z zvezdico Energy Star, saj
zmanjša porabo elektrike in papirja do 35
odstotkov. Grafiko lahko izboljšate v načinu
»gray scale«, pisava pa je lahko izpisana v
poljubni smeri.
Za nekoliko hitrejše, tišje tiskanje pa izberite RP330, ki se ga lahko elegantno namesti tudi na
steno.

Seveda imajo na zalogi tudi
vse, kar spada zraven, od
monitorjev, predalnikov za
denar, zaslonov za stranke,
optičnih bralnikov, izdelkov Auto ID in še bi la
h k o naštevali.
MT-6330

Vaš POS partner od 1996, Bla

RP-330
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