
pensado para la eficiencia 
y eficacia de su empresa

HOMOLOGAT per:



SYSCINES (Filazero): la forma més pràctica 
i senzilla de resoldre la gestió i administració 
del seu cinema.

SYSCINES (Filazero), es gestiona a partir d’un sistema modular que fa que es pugui implementar en 
cinemes de qualsevol mida (des d’una sola sala, fins a grans cadenes amb múltiples sales).

La modularitat de SYSCINES (Filazero) cobreix totes les necessitats necessàries per a les seves sales 
de cinema. El software permet automatitzar la venda d’entrades sense la necessitat de realitzar una 
gran inversió econòmica, ja que existeix la possibilitat de comprar o llogar el sistema depenent de les 
necessitats de cada empresa.

El software de SYSCINES (Filazero) està dissenyat i creat per programadors, enginyers i tècnics in-
formàtics que donen suport les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any. Utilitzen eines preventives que 
ajuden a assegurar una alta disponibilitat dels nostres serveis a les seves instal·lacions. 

CARACTERÍSTIQUES

* Multiempresa/multiidioma.

* Venda d’entrades tàctil.

* Mòdul de venda d’entrades per Internet.

* Sistema de caixers automàtics de venda i recollida d’entrades (ATM).

* Permet poder descarregar les entrades des de casa i imprimir-les o guardar-les en el mòbil (PRINT 
AT HOME) per un accés ràpid.



* Cobrament dels tiquets en efectiu, targeta o una combinació d’efectiu i targeta.

* Enllaç amb els principals caixers automàtics CashGuard, CashDro, CashKeeper, CashLogy i Cas-
hPhenix.

* Càlcul automàtic del canvi mitjançant la imputació de quantitats rebudes en metàl·lic. 

* Permet a l’usuari adquirir els seus beures i extres per Internet i recollir per la caixa ràpida (WEB 
TPV).

* Monitors informatius d’horaris i sales de projecció de les pel·lícules.

* Monitors publicitaris i senyalitzacions amb pantalles HD.

* Enllaç amb el software SYSTPV (bars/restaurants).

* Enllaç amb el software de comptabilitat SYSCONTA.

* Enllaç amb el software de control de presència SYSCONTROL.



Software estàndard i a mida
Gestions empresarials modulars (CRM + ERP)
TPV: Restaurants, comerços, forns de pa, peixateries, etc.

* Control de presència  * Hotels
* Multicines   * Clubs esportius
* Fàbriques d’embotits  * Sales d’especejament
* Gestió de finques  * Gestió de majoristes
* Gestió de càmpings  * Gestió de nàutiques
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info@systembcn.com


