CENNIK PODSTAWOWY PC-MARKET 7

Program PC-Market do obsługi sklepu
Kompleksowe oprogramowanie do obsługi sklepu dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL; ewidencja
towarów i kontrahentów oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej, kompletny obieg dokumentów, raportowanie
finansowe, ilościowo-wartościowe, wydruk standardowych etykiet, cenników, dokumentów, prowadzenie sprzedaży
detalicznej. Współpraca z kasami fiskalnymi, elektronicznymi lub komputerowymi i/lub drukarkami fiskalnymi wymaga
dopłaty.
PC-MARKET 7 wersja jednostanowiskowa
PC-MARKET 7 wersja sieciowa

pierwsze 5 stanowisk
kolejne 5 stanowisk

Moduły dodatkowe:
Obsługa drukarki fiskalnej (DrukFis )
Obsługa kasy fiskalnej przez serwer kasowy
Projektowanie etykiet i obsługa drukarek kodów kreskowych
Obsługa przenośnych inwentaryzatorów
Obsługa wag elektronicznych

pojedyncza drukarka
pojedyncza kasa

550
1 000
450
300
450
350
350
350

System Konsola Kupca - obsługa sieci sklepów wyposażonych w PC-Market
Pakiet programów (Konsola Kupca, PCMRepl, PC-Market 7) do scentralizowanego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia
wymianę danych o sprzedaży (program komunikacyjny - PCMRepl) pomiędzy sklepami, na których pracuje PC-Market 7 a
centralą (Konsola Kupca), pozwala na: zarządzanie centralnym magazynem, kontrolę polityki asortymentowej z centrali
(zarządzanie listą towarów i kontrahentów), centralne zarządzanie kartami stałego klienta oraz analizę obrotów z
dostawcami i producentami na podstawie danych otrzymanych od sklepów w sieci. Obsługa sklepu w sieci możliwa jedynie
po zakupieniu przez sklep modułu dodatkowego.
Centrala sieci sklepów
Konsola Kupca, PC Market, program komunikacyjny PCM Repl
Moduły dodatkowe:
Obsługa sklepu w sieci - moduł dla sklepu
Interfejs FK centrala - standard
Interfejs Homebanking Centrala - standard

pojedyncze stanowisko
wersja sieciowa

4 500
6 000

pojedynczy sklep

550
1 500
1 500

Mini-Market - obsługa sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci
Program do obsługi sklepu w pełni zarządzanego przez centralę sieci. Mini-Market dziedziczy pełną funkcjonalność kasy
PC-POS 7 i posiada interfejs użytkownika przystosowany do obsługi szybkiej sprzedaży detalicznej. Program prowadzi
zarazem własną gospodarkę magazynową, a obieg dokumentów pozwala rejestrować obrót towarów we współpracy z
centralnym magazynem i zewnętrznymi kontrahentami.
Mini-Market stanowisko kasowe - wersja Standard
Mini-Market stanowisko kasowe - wersja Pro
PC Market 7 MM Centrala Siecii Sklepów - wersja 1-stanowisk.

1 400
1 750
1 500

Program PC-POS stanowisko kasowe
Kompletny program dla kasowych stanowisk komputerowych; samodzielny, w pełni kompatybilny z PC-Market 7, posiada
własną bazę towarową, obsługuje karty rabatowe, współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, popularnymi na rynku
szufladami, wagami, drukarkami fiskalnymi.
850

PC-POS 7 Windows / Linux
Do wszystkich powyższych cen netto należy doliczyć podatek VAT.
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