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System kasowy Dotykačka usprawnia
pracę i podnosi efektywność małych
i średnich restauracji, barów, kawiarni
i cukierni

Dotykačka pasuje do wszystkich
typów placówek handlowych,
oferujących zróżnicowany
asortyment towarów

Dotykačka sprawdza się w branży
turystycznej - hotelach, domach
wczasowych, pensjonatach
i hostelach

Dotykačka jest efektywnym
wsparciem dla firm usługowych -
niezależnie od profilu i miejsca
działalności

• zestawienia sprzedaży i historia rachunków

• kontrola stanów magazynowych i raporty sprzedaży

• mapa stołów; możliwość parkowania rachunków

• systemy rabatowe; happy hours

• kontrola uprawnień użytkowników

• obsługa aplikacji Mobilny Sprzedawca

• współpraca z czytnikami RFID oraz drukarkami kuchennymi

• zarządzanie rezerwacjami

• możliwość parkowania rachunków

• automatyczna wycena usług czasowych (np. minutowa)

• zarządzanie stanami magazynowymi

• obsługa programów rabatowych i lojalnościowych

• współpraca z zewnętrznymi systemami (API)

• zdalne zarządzanie bazą towarową

• szerokie możliwości raportowania sprzedaży

• brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników,

produktów i wystawionych dokumentów

• współpraca z czytnikami kodów kreskowych i wagami

• obsługa kodów PLU i EAN

• obsługa kart rabatowych i bonusowych

• mobilne rozwiązania kasowe

• intuicyjna i łatwa obsługa

• bogaty wybór kompatybilnych urządzeń i akcesoriów

• brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników,

produktów i wystawionych dokumentów

• stały dostęp do aktualizacji oprogramowania i sterowników

Plany abonamentowe Dotykačka
NIEOGRANICZONAŁATWO KOMPLET

* Cena netto za miesięczny abonament.

Wszechstronny system kasowy dla Twojej firmy

• ułatw sobie pracę dzięki pomysłowemu oprogramowaniu, działającemu
na platformie Android i współpracującemu z nowoczesnym sprzętem

• obsługuj system kasowy w sposób intuicyjny, prosty,
bez konieczności skomplikowanej instalacji i konfiguracji

• obserwuj w czasie rzeczywistym informacje o przychodach, zysku,
produktach, zapasach magazynowych oraz działaniach pracowników

Dotykačka to kompletny system kasowy oraz nowoczesny sprzęt
współpracujący z drukarkami fiskalnymi online i wieloma innymi akcesoriami.
Wybierz zestaw odpowiadający potrzebom Twojej firmy.

• 8” tablet dotykowy LCD, Android,

4G + WiFi, BT, microUSB

• drukarka fiskalna online

marki ELZAB

• okablowanie

MOBILNA

Niezawodny sprzęt Dotykačka

• 14” terminal dotykowy LCD, Android,

WiFi, LAN, BT, 4xUSB

• stojak VESA

• drukarka fiskalna online

marki ELZAB

• 14” terminal dotykowy LCD, Android,

WiFi, LAN, BT, 4xUSB

• stojak VESA

• drukarka fiskalna online marki ELZAB

• szuflada kasowa

• drukarka bonowa

• okablowanie

KOMPLETNAUNIWERSALNA

69zł* 99zł* 169zł*

gastronomia handel usługi hotele

Rejestracja sprzedaży

Wsparcie dla fiskalizacji online

Wsparcie techniczne (telefon, email, online)

Zarządzanie bazą produktową

Zarządzanie magazynem

Zdalne zarządzanie (dostęp online)

Zarządzanie rezerwacjami stolików

Wykazy, raporty, statystyki (dostęp online)

Aplikacja Mobilny Sprzedawca

Rejestracja czasy pracy pracowników

Integracja z UBER Eats

Obsługa promocji (happy hours)

1x

• okablowanie
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