
קופה ממוחשבת



קבוצת כספיט טכנולוגיות תשלום

כספיט טכנולוגיות תשלום בע“מ, מפתחת ומשווקת מאז 1984 מוצרים 

פורצי דרך בתחום המחשוב ואמצעי התשלום.

מנקודות קצה  נתונים המתקבלים  בניהול חכם של  החברה מתמחה 

מפוזרות, המקבלות שירות ממחשב מרכזי.

טכני  שרות  המספקת  בתחומה,  מובילה  חברה  היא  כספיט  כיום 

ותחזוקה לחומרה, תוכנה, ציוד מתכלה ושירותים נוספים לצורך ביצוע 

התאמות וניתוח פעילות בית העסק. לחברה מוקד תמיכה טלפוני 24/7 

וצוות טכנאים בפריסה ארצית.

דגמי  920, 940 ו-980

מערכות התשלום שלנו, מבוססות על מערכת הפעלה של מיקרוסופט, 

בכך מאפשרות מתן פתרונות ניהוליים החל מנקודת מכירה בודדת ועד 

למספר נקודות המנוהלות דרך שרת מרכזי.

מגירת  טרמית,  מדפסת  מגע,  מסך  בעל  מחשב  כוללות,  הקופות 

מזומנים ומקלדת.

כמו כן, התוכנה כוללת מספר מודולים כגון קופה רושמת, ניהול עובדים, 

ניהול מבצעים, ניהול מלאי, כרטסת לקוחות וניהול משלוחים.

תמהיל השירות מגוון ומותאם לאופי פעילות בית העסק.

.IBM דגם 980 מאופיין בחומרה של



קופה ממוחשבת בעלת מסך מגע בגודל “15, הדגם הינו להמחשה בלבד וניתן לשינוי

ברוכים הבאים



940,920
ניהול חכם של בית העסק

דגם 920 ו-940 הינן מערכות ממוחשבות לניהול עמדת המכירה ומעקב אחר עסקות, 
מלאי ולקוחות העסק.

כוללות מספר  והן  מגע  בעלות מסך  כולן  מיקרוסופט,  לקופות מערכות הפעלה של 
מודלים לניהול עמדת מכירה בודדת או רשת של סניפים עם מס' עמדות בכל סניף.

 back office ע"י  העסק  בית  פעילות  על  מרחוק  ולפקח  לנהל  מאפשרת  התוכנה 
רשתי.

 
ולרשתות  גדולים  קטנים,  עסק  בתי  כגון:  מגוון  יעד  לקהל  מתאימים  הקופות  דגמי 

במגוון ענפים.

תכונות:
#  עמדת מכירה מוקשחת משולבת 

    מסך מגע ”15
#  מדפסת מהירה 80 מ"מ בעלת סכין 

    חיתוך אוטומטית
#  מגירת כסף

#  תומך בקורא ברקוד*

#  תומך בתקשורת מהירה או תקשורת 

    סלולרית
#  מאפשר גיבוי של הנתונים

#  ניהול מספר מודלים: מודול ניהול עובדים, 
    מודול ניהול מבצעים, מודול ניהול רכש 

    ומלאי, מודול ניהול כרטסת לקוחות, 
    מודול ניהול משלוחים, מודול ניהול 

    מערכת תגמול.
#  ממשק יצוא לתוכנת הנהלת חשבונות

A4 תמיכה במדפסות נייר בגודל  #

#  ממשק לכרטיסי הסעדה כגון, סיבוס

    מולטיפס, וליו קארד ועוד.
#  מדפסת בונים

#  פתקיות החלפה

Bolet תמיכה במשקל  #

 
 

מפרט טכני:
Intel Atom 1.6GHz מעבד  #

#  זיכרון 1giga (אפשרות להגדלת זיכרון)

80GB כונן קשיח  #

#  קורא כרטיסים מגנטי מובנה

Microsoft Pos ready מערכת הפעלה  #

Ethernet-טלפון ו ,RS232, USB - מגוון חיבורים  #

#  מגירת כסף 

מידות המחשב:
#  אורך: 29 ס"מ

#  רוחב: 40 ס"מ

#  גובה: 38 ס"מ

 



לבחירתכם מגוון מגירות בגדלים שונים.

מגוון מדפסות תרמיות מקומיות ומרוחקות.
מדפסות BTP וסיראליות.

מגוון חבילות נייר, 30 ו-50 גלילים בחבילה.

מגוון אביזרים נלווים*

* ציוד אופציונאלי

מגוון קוראי ברקוד הכוללים קריאה אוטומטית וסטנד חכם.

מגוון משקלים נתמכים.



תוכנת קופה במכשירי Ipad מבוססת תקשורת אלחוטית. 
פתרון ייחודי לכספיט קופות ממוחשבות.   

מתאים במיוחד לבתי קפה עבור המלצרים

חדש ב-



:Ipad -ממשק קופה ל

# מיועד להזנת הזמנות ליד השולחן המזמין 

# המלצר/ית יכולים להישאר רוב הזמן בסביבת הלקוחות

# אין צורך לרשום ידנית את ההזמנה ליד השולחן ואח"כ להקישה בקופה הממוחשבת

# ההזמנה עוברת ממכשיר Ipad ישירות למטבח ולבר המשקאות לצורך הכנה

# חיסכון בזמן

# ייעול תהליך ההזמנה

# חדשנות



תכונות:
#  עמדת מכירה מוקשחת משולבת 

    מסך מגע ”15
#  מדפסת מהירה 80 מ"מ בעלת סכין 

    חיתוך אוטומטית
#  מגירת כסף

#  תומך בקורא ברקוד*

#  תומך בתקשורת מהירה או תקשורת 

    סלולרית
#  מאפשר גיבוי של הנתונים

#  ניהול מספר מודלים: מודול ניהול עובדים, 
    מודול ניהול מבצעים, מודול ניהול רכש 

    ומלאי, מודול ניהול כרטסת לקוחות, 
    מודול ניהול משלוחים, מודול ניהול 

    מערכת תגמול.
#  ממשק יצוא לתוכנת הנהלת חשבונות

A4 תמיכה במדפסות נייר בגודל  #

#  ממשק לכרטיסי הסעדה כגון, סיבוס

    מולטיפס, וליו קארד ועוד.
#  מדפסת בונים

#  פתקיות החלפה

Bolet תמיכה במשקל  #

 
 

מסך קופה ראשי התומך במגוון מגזרים

מודול מועדון לקוחות
מודול זה מאפשר להקים מועדון לקוחות ובו מספר תוכניות נאמנות 

המאפשרות להגדיל את היקף המכירות בבית העסק. 
בנוסף, המערכת תומכת במגוון ממשקי מועדוני לקוחות שונים.

למערכת מגוון מודולים

מודול ניהול עובדים
מודול זה מאפשר ניהול משמרות העובדים בבית העסק 

בתצורת סניפים או רשתות.



מודול רכש ומלאי
מודול זה מאפשר בקרה מלאה על תנועות המלאי, מניעת הוצאה מיותרת על 

רכש, תמיכה בניהול עץ מוצר וכדומה.

מודול מבצעים
מודול זה מאפשר הוספה ועריכת מבצעים. המודול תורם להגדלת המכירות 

ותומך במגוון מבצעים כגון: 1+1 , קנה קבל וכו'

מודול משלוחים
מודול זה מאפשר: ביצוע משלוחים בקופה, ניהול יעיל ונוח של משלוחים 

ותשלומים, מעקב אחר הזמנות ומשלוחים, 
יכולת שחזור הזמנות ועוד..



Cloud - מרכז רשת

# שרת מרכזי מרוחק  בתצורת ענן (וירטואלי / חוות שרתים)

Remote desktop connection תחנות קצה מתחברות דרך #

Adsl/IPVPN המוצר מבוסס תקשורת קווית #

# אפשרות של גיבוי לתקשורת ע"י תשתית סלולארית
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 Replication

מרכז רשת בתצורת סנכרון בתדירות קבועה
ניתן לעבוד גם כשיש תקלת תקשורת בין המטה לסניפים.

מצורף איור להמחשה.

RDBMS

Remote Database Consolidated Database

RDBMS

סניף מטה 
הרשת

Synchronization
Logic
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