
Mη σας ξεγελά το µέγεθός του...

θα εκπλαγείτε!

P O I N T  O F  S A L E S  &  S E R V I C E S  ( P O S S )



Πλήρες πληροφοριακό σύστηµα 
λιανικών πωλήσεων.

Κέντρο διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών 
πληρωµών και πώλησης άυλων 
προϊόντων.

Κέντρο αποµακρυσµένης διαχείρισης της 
επιχείρησης, οποτεδήποτε και από 
οπουδήποτε.

Σύστηµα πρόσβασης στο Ίντερνετ & 
αναπαραγωγής Ήχου/Εικόνας.

Γιατί ανταποκρίνεται σε ότι επιθυµήσετε:

Κατασκευασµένο στη λογική «όλα σε ένα» αποτελείται από:

Ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστηµα για τις 
πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις λιανικής, 
προσαρµοσµένο στις οικονοµικές δυνατότητες του 
µικρού καταστήµατος, µε λειτουργικότητα 
συστηµάτων πολλαπλάσιου κόστους και 
πολυπλοκότητας.

Ένα σύστηµα  µε κατανοητό χειρισµό για ένα µη 
εξειδικευµένο χρήστη, µε διπλή λειτουργικότητα, 
εκείνη της ταµειακής µηχανής, αλλά και της 
πώλησης µε πιο προηγµένους τρόπους (touch pos).

Γιατί είναι ένα: Γιατί ενσωµατώνει υψηλή τεχνογνωσία,
προσανατολισµένη στις σύγχρονες ανάγκες
του λιανεµπορίου µε αποτέλεσµα να αποτελεί:

Ένα σύστηµα µε προηγµένες τεχνολογίες 
επικοινωνιών και  πολλαπλές  δυνατότητες 
διεκπεραίωσης ανταποδοτικών υπηρεσιών µέσω 
της διασύνδεσής του µε τα πληροφοριακά 
συστήµατα των παρόχων τους. 

µήσετε:
Θέλετε να το λειτουργήσετε σαν ταµειακή µηχανή;

Επιλέξτε την λειτουργία “ECR”.

Προτιµάτε τα είδη εµφανή σε Touch λειτουργία; 

Επιλέξετε την λειτουργία “POS”.

Θέλετε να πουλάτε µε barcode scanner;

Απλώς συνδέστε το Scanner στο PoSS.

Επιθυµείτε να διαχειριστείτε πελάτες και 

προµηθευτές;

Άµεσα & εύκολα διαθέσιµα.

Θέλετε να παρέχετε πόντους ή κουπόνια;

Aντιµετωπίστε άµεσα τον ανταγωνισµό.

Σκέπτεστε να εξοφλείτε λογαριασµούς πελατών σας 

& να πουλάτε χρόνο καρτοκινητής;

Απλά ζητείστε την ενεργοποίηση της
προ εγκατεστηµένης υπηρεσίας
«ibank simple pay spot».

Για όλα αυτά και πολλά περισσότερα που θα ανακαλύψετε κατά
την λειτουργία του, το Elio PoSS αποδεικνύεται η απόλυτη 

ανταποδοτική επένδυση για µικρές επιχειρήσεις!!!

Embedded σύστηµα σύγχρονου βιοµηχανικού 
σχεδιασµού που ενσωµατώνει:
✓ Οθόνη Touch 7 ιντσών.
✓ ∆υο LCD οθόνες δυο γραµµών, 16 χαρακτήρων,
για πελάτη και χρήστη. 
✓ Ταχύτατη  εκτυπωτική µονάδα 57 mm µε 
λειτουργία paper easy load.
✓ Ethernet switch 3 θέσεων.
✓ Πολλαπλές θύρες επικοινωνίας (Ethernet, USB, 
RS232, Universal Cash Drawer, 12V Power).
✓ Battery Backup Module για το βασικό Σύστηµα και 
για το Scanner (διάρκειας 2-3 ωρών).

Εφαρµογή λογισµικού διαχείρισης λιανικών 
πωλήσεων σε λειτουργικό περιβάλλον Windows
CE 7 η οποία περιλαµβάνει:    
✓ Ελεγχόµενη ασφαλής πρόσβαση στην εφαρµογή 
(κωδικό & password).
✓ Έκδοση αποδείξεων και τιµολογίων.  
✓ ∆ιαχείριση ταµείου µε χειριστές και βάρδιες.

✓ ∆ιαχείριση ειδών (κατηγορία, οµάδα, κωδικού).
✓ ∆ιαχείριση πελατών.
✓ Προώθηση πωλήσεων µε διαχείριση πόντων
✓ ∆ιαχείριση εκπτωτικών κουπονιών.
✓ Αναφορές και Στατιστικά πωλήσεων.
✓ Ασφαλή, αποµακρυσµένη διαχείριση µέσω Link4all.
✓ ∆ιαχείριση της υπηρεσίας ibank Simple Pay Spot.

Φορολογικό µηχανισµό RBS 101/micro που 
"φορολογικοποιεί" το ELIO PoSS (όπου απαιτείται)
 
Αξιόπιστο  Barcode Scanner τροφοδοτούµενο από 
το Elio PoSS (προαιρετικά).

Ενσωµατωµένη ειδική εφαρµογή µέσω της οποίας 
παρέχονται δυνατότητες αξιοποίησης:
✓ Των πολλαπλών εξειδικευµένων Cloud υπηρεσιών 
µέσω του Link4all, 
✓ Της άντλησης πρόσθετων εσόδων, µέσω της  
ενεργοποίησης της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot.

Mη σας ξεγελά το µέγεθός του . . . θα εκπλαγείτε!



Το Elio PoSS  παρέχει πολλαπλές θύρες σύνδεσης  
(RS232, USB, Ethernet, universal cash drawer port, 
12V Power), γεγονός που το καθιστά ικανό να 
συνδέεται µε πλήθος περιφερειακών όπως:
1. Ζυγαριές.
2. Βarcode scanners.
3. Εξωτερικές οθόνες.
4. Εξωτερικά πληκτρολόγια.
5. Kitchen Printers.
6. Τραπεζικά Τερµατικά Πληρωµών.

Η ενσωµατωµένη εφαρµογή λογισµικού λιανικών 
πωλήσεων σε περιβάλλον Windows CE 
περιλαµβάνει: 

∆ιαχείριση Πελατών  
Παρακολούθηση πελατών µε αναλυτικά στοιχεία 
(κωδικός πελάτη, επωνυµία, ΑΦΜ, διεύθυνση, 
ιστορικά στοιχεία συναλλαγών, και αναλυτικά 
στατιστικά). 

∆ιαχείριση Ειδών 
Αναλυτική καταχώρηση και παρακολούθηση κάθε 
είδους µε στοιχεία όπως κωδικό, περιγραφή, 
κωδικό barcode, µονάδα διακίνησης, υπόλοιπο 
αποθήκης, alarm ελάχιστης ποσότητας κ.λπ.
Ταξινόµηση και παρακολούθηση ειδών σε επίπεδο 
κατηγορίας, υποκατηγορίας και κωδικού. 
Υποστηρίζεται η ευχερής εισαγωγή αρχείου 
ειδών/τιµών µέσω Link4all ή µέσω SD flash 
Memory. 

∆ιαχείριση Εκπτωτικών κουπονιών 
Ευέλικτος χειρισµός  των εκπτωτικών κουπονιών 
που εκδίδει ο ίδιος ο λιανέµπορος ή  οι 
προµηθευτές του,  σε επίπεδο µερικού ή τελικού 
συνόλου της απόδειξης  ή ακόµα και σε επίπεδο  
είδους, ως έκπτωση επί της αξίας (ποσοστιαία ή 
απόλυτη), είτε ως παροχή σε είδος.
 
Προώθηση πωλήσεων µε πολιτική πόντων  
Υποστηρίζεται η διαµόρφωση εµπορικής πολιτικής 
και απόδοσης πόντων κατά την αγορά 
συγκεκριµένων προϊόντων ή ανάλογα µε το σύνολο 
της αξίας των αγορών.

Πωλήσεις & Παραστατικά πωλήσεων 
Εύχρηστη οθόνη πωλήσεων & πληρωµών, µε 
επιλεκτική λειτουργικότητα στην ίδια οθόνη 
(έκπτωση σε ποσό, έκπτωση σε ποσοστό, 
µεταβολή ποσότητας είδους, ακύρωση είδους). 
Υποστηρίζεται η έκδοση αποδείξεων λιανικής αλλά 
και τιµολογίων πώλησης, µε δυνατότητα 
εκτύπωσης τους ή  ηλεκτρονικής αποστολής τους 
στην διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
πελάτη. 

Ταµείο  
Πέρα της  φορολογικής συµβατότητας της 
διαδικασίας των συναλλαγών αλλά και του 
κλεισιµατος του ταµείου που καλύπτονται πλήρως, 
υποστηρίζονται επιπρόσθετα, κράτηση της 
απόδειξη σε αναµονή (ουρά πελατών), κλείσιµο 
της απόδειξης άµεσα µε την πώληση είδους 
(µονοπροϊντικές πωλήσεις), «κλειδωµένες» τιµές 
πώλησης, άµεση έκπτωση (ανοιχτή τιµή) καθώς και 
πολλαπλοί τρόποι πληρωµής.  

Αναφορές - Στατιστικά
Παρέχεται πλήθος γενικών και εξειδικευµένων  
αναφορών και στατιστικών  πωλήσεων 

Συνδεσιµότητα

Το ELIO PoSS υποστηρίζει τα πλέον σύγχρονα και διαδεδοµένα πρωτόκολλα επικοινωνιών (UDP, TCP) και 
δικτυακών υπηρεσιών, (XML Soap services, FTP, Web Sockets), µε κρυπτογραφηµένη διακίνηση  
δεδοµένων (SSL/TLS), παρέχοντας πολλαπλούς και ασφαλείς τρόπους αποµακρυσµένης διαχείρισης.

Όλα όσα µπορείτε να κάνετε µε το

Επικοινωνιακές ∆υνατότητες

Λειτουργικότητα
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Πωλήσεις & Παρασστατικά πωλωλήσεων
Εύχρηστη οθόνη πωλήσεων & πληρωµών, µε 
επιλεκτική λειτουργικότητα στην ίδια οθόνη 
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για

Η RBS ΑΕ διαµόρφωσε σε στρατηγική συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα και την MAT 
Technology, µια σειρά εξελιγµένων Συστηµάτων Ταµείου, τα οποία συνδεόµενα µε 

ασφαλή τρόπο (µέσω πρωτοκόλλων SSL/TLS) µε τα συστήµατα της Εθνικής Τράπεζας, 

παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές, να εξοφλούν τους λογαριασµούς τους 

και να προµηθεύονται άυλα προϊόντα, όπως η αγορά χρόνου καρτοκινητής 

τηλεφωνίας, αξιοποιώντας την υπηρεσία “i-bank Simple Pay Spot” της Εθνικής 

Τράπεζας. 

To ELIO PoSS µε ενσωµατωµένη την ως άνω δυνατότητα, παρέχει στο κατάστηµα την 

ευκαιρία να ακολουθήσει τη διαδικασία ένταξης ως «Σηµείου 
Πληρωµής» στο πανελλαδικό δίκτυο “i-bank Simple Pay 

Spot” και να καταστεί έτσι συνεργάτης µιας ισχυρής 

συµµαχίας, αποκτώντας σηµαντικά επιχειρηµατικά οφέλη που 

συνοψίζονται σε:

✓ Αύξηση της επισκεψηµότητας πελατών,
    διεύρυνση εργασιών και νέα έσοδα.
✓ ∆ιαφοροποίηση και κύρος.
✓ Ισχυρή διαπραγµατευτική ισχύ.
✓  Άµεση ανταποδοτική λειτουργία του Elio PoSS.

To ELIO PoSS κατασκευάζεται από την 

καθετοποιηµένη Ελληνική βιοµηχανία 

ΜΑΤ Electronics για λογαριασµό της 

RBS. Η εταιρεία ΜΑΤ έχει παράξει 

περισσότερα από 300.000 ταµειακά 

συστήµατα έως σήµερα, ενώ εξάγει 

τα προϊόντα της και σε πέντε 

επιπλέον χώρες στο εξωτερικό. Τα προϊόντα της 

ΜΑΤ, µεταξύ αυτών και αυτά που κατασκευάζονται 

για λογαριασµό της RBS, βασίζονται σε µοντέρνο 

βιοµηχανικό σχεδιασµό µε εξαιρετικό 

φινίρισµα. Είναι συνώνυµα της 

ποιότητας και αξιοπιστίας (average 

failure rate <0,1% & MTBF > 70.000 

hours), σχεδιασµένα και 

κατασκευασµένα από Έλληνες 

µηχανικούς, µε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο 

σε όλα τα στάδια παραγωγής. Το σύνολο της 

παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων  

είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001.

Αποµακρυσµένοι ίσως...

Αποκοµµένοι ποτέ!

Το ELIO PoSS συνδεόµενο στην υπηρεσία Link4all
e Retail, αποκτά πρόσβαση σε ένα νέο και 
πρωτοποριακό κόµβο (Microsost Azure Cloud),  
ηλεκτρονικής συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών 
εξειδικευµένων για τις ανάγκες της µικρής Λιανικής 
αλλά και για επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε το 
λιανεµπόριο, όπως τα γραφεία που προσφέρουν προς 
αυτές λογιστικές υπηρεσίες, καθώς και τους τεχνικούς 
που είναι επιφορτισµένοι µε την συντήρηση των 
συστηµάτων αυτών. 

Οι  υπηρεσίες του Link4all συντελούν στην ενίσχυση 
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και προσφέρουν 
ένα χρήσιµο “εργαλείο” για µια πιο ολοκληρωµένη 
διαχείριση της επιχείρησης, αφού: 
Μετατρέπουν την επένδυση του ταµειακού συστήµατος 
σε ευθέως ανταποδοτική.
Απαλλάσσουν την επιχείρηση από µη παραγωγικές 
διαδικασίες, αυξάνοντας την αποδοτικότητά της.  
Επεκτείνουν και ενδυναµώνουν τις συνεργασίες και τις 
συνέργειες.

Κυρίως όµως το σύνολο των συνδροµητικών 
υπηρεσιών Link4all στοχεύει µεσοπρόθεσµα, στην 
δηµιουργία µιας κοινότητας µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, οι οποίες θα απολαµβάνουν πέρα των 
άλλων, υπηρεσίες µεγάλων επιχειρήσεων λιανικής, 
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα τους, µέσω της 
δηµιουργίας µιας ισχυρής βάσης συνεργιών µε ισχυρή 
διαπραγµατευτική ισχύ. 

 Στην βασική συνδροµητική υπηρεσία Link4all
e Retail, προσφέρεται ένας µεγάλος αριθµός χρήσιµων 
πληροφοριών στον επιχειρηµατία, σηµαντικές 
διευκολύνσεις στις λειτουργικές ανάγκες της 
επιχείρησης και σειρά άλλων σηµαντικών παροχών 
κατηγοριοποιηµένες σε: 
Υπηρεσίες Υποστήριξης
Αναφορές
Φορολογιστικές Υπηρεσίες 
∆ιαχειριστικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Marketing
Υπηρεσίες Ασφάλειας

Η Cloud εφαρµογή πολλαπλών λειτουργιών Link4all 
έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται από την εταιρεία 
MAT Technology Α.Ε.

i-bank Simple Pay Spot

ho

κατα

µηχα

Εξοπλίστε την επιχείρησή σας
µε ένα Elio PoSS και µετατρέψτε την
σε «i-bank Simple Pay Spot»,
δηµιουργώντας νέα έσοδα
µε την εγγύηση της Εθνικής Τράπεζας

Αξιοπιστία & στιβαρότητα κατασκευής

 Το καινοτοµικό
ELIO PoSS επικουρούµενο 

από την cloud υπηρεσία 
Link4all και την υπηρεσία

“i-bank Simple Pay Spot”, 
µετατρέπει µια έως τώρα

συµβατική επένδυση,
σε ”γεννήτρια εσόδων” και 

µοχλό ανάπτυξης της 
επιχείρησης

ρ
ο
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ε ένανα νέέο κκαιι 
ost Azure Cloud),  

παροχής υπηρεσιών 
της µικρής Λιανικής
δεµένες

ΚυΚυρίρίωςως όόµωµ ς το σύνολο των συνδρ
υπηρεσιών Link4all στοχεύει µεσο
δηµιουργία µιας κοινότητας
επιχειρήσεων
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