
Spolahlivá FISKÁLNA TLAČIAREN
, ˇ

GASTRO PREVÁDZKY MALOOBCHODNÝ PREDAJ

SLUŽBY MOBILNÝ PREDAJ

POTREBUJETE VYRIEŠIT EKASU?ˇ

Či už potrebujete kompaktnú registračnú pokladnicu, 
spolahlivú skálnu tlačiaren alebo dotykový pokladničný
systém s množstvom užitočných funkcií, 
máme pre vás ideálne riešenie!

,
ˇ

MOBILNÝ Predaj + Mobilná skálna tlačiaren ˇ

CLOUD
súčastou 
riešenia!

,

WWW.FISKALPRO.SK

Dotyková REGISTRAČNÁ POKLADNICA

Dotykové POKLADNIČNÉ ZOSTAVY

Už od99 €*



Online pokladnica s platobným terminálom 
v jednom zariadení

POKLADNICE A FISKÁLNE TLAČIARNE
S PLATOBNÝM TERMINÁLOM

- FiskalPRO VX 675 je mobilná fiskálna 
  tlačiareň alebo mobilné pokladničné
  riešenie v kombinácii s Android 
  aplikáciou v mobile
- Kompaktné tlačidlové pokladnice
  s platobným terminálom a funkciou 
  fiskálnej tlačiarne
- Nadštandardné funkcie, intuitívne ovládanie
- Bez obmedzenia počtu PLU
- Vhodné pre kamenný aj mobilný predaj
- Možno k nim pripojiť externé 
  zariadenia/periférie ako napríklad 
  skener čiarových kódov, peňažnú
  zásuvku, externý displej,
  programovateľnú klávesnicu, PinPad 
  či digitálnu váhu

Riešenie 3 v 1 Stacionárne 
zariadenie

FiskalPRO

VX 520

Fiskálna tlačiareň s platobným 
terminálom v jednom zariadení Fiskálna tlačiaren k POS systémomˇ

Fiskálna tlačiareň 
+ platobný terminál 

Pokladničné riešenie

FiskalPRO

VX 520
EPSON

TM 20

od 349 € od 435 €

FiskalPRO

VX 675

+ voliteľná pripojená 
externá tlačiareň

+od 349 €

Integrované pokladničné systémy:

Registračná pokladnica
Fiskálna tlačiareň

Mobilná skálna tlačiareň

MOBILNÝ PREDAJ

WWW.FISKALPRO.SK



Android registračná pokladnica 
s fiskálnou tlačiarňouDotykové riešenie

DOTYKOVÉ RIEŠENIA A ZOSTAVY
S PLATOBNÝM TERMINÁLOM

- Android aplikácia s množstvom  
  funkcií zadarmo
- Dotykové a intuitívne ovládanie
- Jednoduchá výmena papierovej
  pokladničnej pásky
- Integrovaný skener 1D a 2D kódov
- Funkcia Mobilný čašník pre gastro 
  prevádzky
- Podpora hotovostných 
  i bezhotovostných platieb 
  a elektronických stravienek
- Platobný terminál je súčasťou
  zariadenia
- GPS modul

Riešenie 3 v 1 Mobilné zariadenie

Registračná pokladnica s tabletom,
Android aplikáciou a fiskálnou 
tlačiarňou

Dotykové pokladničné zostavy

Pokladničné riešenia

FiskalPRO

    A8

FiskalPRO  ORANGE

- Stojan BASIC
- Tablet 10“
- FiskalPRO VX 520 ETH
- FiskalPRO Mobile pokladnica 10"

12"

FiskalPRO  BLUE

- Stojan BASIC
- Univerzálny držiak na tablet
- FiskalPRO VX 675 WiFi
- FiskalPRO Mobile pokladnica

FiskalPRO  GREEN

- Stojan TWIN
- Tablet 12“
- FiskalPRO VX 520 ETH
- FiskalPRO Mobile pokladnica

od 499 €

od 649 €

od 549 €

AKCEPTÁCIA VŠETKÝCH BEŽNÝCH PLATOBNÝCH 

KARIET  A             ELEKTRONICKÝCH STRAVENIEK

SIM karta
ZADARMO**

od 449 €

WWW.FISKALPRO.SK



20+

150+

10 000+

Viac ako 20 rokov skúseností s vývojom 
a predajom pokladničných systémov

Viac ako 150 servisných organizácií 
a obchodných zastúpení po celom Slovensku

Viac ako 10 000 zariadení u našich 
spokojných zákazníkov

Viac ako 300 000 platieb kartou na platobných 
termináloch FiskalPRO mesačne

Prečo riešenia od FiskalPRO?

FiskalPRO Mobile - Android aplikácia v cene zariadenia!

Obsahuje mnoho funkcií pre predaj tovaru, služieb i špecializované funkcie pre gastro segment.
- Evidencia pokladníkov
- Rýchle voľby, skupiny a podskupiny predajných položiek
- Rýchle účtovanie pomocou kódov tovarov + Čítanie čiarových a QR kódov
- Kombinované platby (hotovosť/platobná karta/poukážka) + Akceptácia elektronických straveniek
- Špeciálne funkcie pre gastro prevádzky: Parkovanie účtov na stoly (rozdelenie 
  na podúčty), Rozdelenie stolov podľa skupín (miestností), 
  Tlač objednávky na tlačiarni v kuchyni/bare, Rozúčtovanie položiek 
  dokladu, Zdieľanie parkovaných účtov medzi čašníkmi
- Automatický prenos čiastky pri platbe kartou do platobného terminálu
- Správa a nastavenie cez Cloud FiskalPRO
- Vzájomná komunikácia a prepojenie viacerých zariadení/aplikácií 
  v jednej prevádzke 

Zaistí prehľad o prevádzke, a to z akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu 
na jeho platformu. Stačí vám len internetový prehliadač. Všetky 
nastavenia robíte pohodlne v Cloude a online sa dostávajú do pokladnice.
- Jednoduchá správa zariadení a tovarových položiek
- Tvorba cenníkov a ich priradenie k pokladnici + Nastavenie stolov, miestností, pokladníkov a platieb
- Predajné štatistiky s voľbou za obdobie a zariadenie/prevádzku podľa tovaru jednotlivo a kumulovane
- Záloha pokladničných dokladov, elektronického žurnálu, uzávierok a potvrdení o platbe kartou
- Možnosť aktivácie a prepojenia skladového či účtovného systému a ďalších špeciálnych funkcií

300 000+

Kontaktujte nás!

Email:
info@fiskalpro.sk            

Telefón:
0850 333 300            

Facebook:
@fiskalpro.sk            

YouTube:
FiskalPRO            

Web:
www.fiskalpro.sk            

Všetky ceny sú uvedené bez DPH!
* Cena eKasy k platobnému terminálu FiskalPRO. Platobný 
terminál FiskalPRO si môžete zakúpiť či prenajať alebo vám
ho dodáme za rovnakých podmienok ako máte platobný terminál 
od súčasného poskytovateľa alebo banky. Peniaze vám
aj naďalej budú pripisované na účet vo vašej banke. 
** SIM karta ZADARMO na 12 mesiacov, pri aktivácii platobných 
služieb po dobu ich využívania ZADARMO!

CLOUD FiskalPRO súčastou riešenia!
, 

INTELIGENTNÉ POKLADNIČNÉ RIEŠENIA 
A PLATOBNÉ TERMINÁLY
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