
experts en la gestió 
tàctil per la seva empresa



TPV tintoreries: la manera més pràctica i 
senzilla de resoldre la gestió i administració 
del seu negoci.

CARACTERÍSTIQUES:

* Multiempresa/multiidioma. 

* Gestió de permisos d’accessos per operari a di-

ferents parts del programa.

* Visualització gràfica de tots els articles.

* Gestió a multinivell de: famílies, articles, propie-

tats 

* Modificació lineal de preus.

* Treball a través de PLU.

* Gestió i control de tiquets aparcats: amb i sense 

detall.

* Reimpressió, abonament i rectificació de tiquets.

* Impressió automàtica d’etiquetes, per identificar 

cada peça.

* Localització de tiquets mitjançant codi de ba-

rres.

* Consulta de tiquets pel nom del client.

* Cobrament dels tiquets en efectiu, targeta, vals 

de compra o una combinació de varis fins a 14 

botons disponibles.

* Cobrament amb targeta de crèdit (substitució 

datàfon), connexió directa mitjançant passarel·la 

de pagament.

* Enllaç amb els principals caixer automàtics Cas-

hGuard, CashDro, CashKeeper, CashLogy i Cas-

El TPV per tintoreries, forma part del (CRM + ERP) de SYSGEST. Aquest TPV és una eina imprescin-
dible per qualsevol tintorería que necessiti un o més d’un terminal de punt de venda, aportant una 
àmplia informació i control de venda i caixa.

La seva facilitat d’ús es demostra a partir de les pantalles intuitïves, amb un disseny pràctic, atractiu 
i amb un sistema d’ajudes visuals interactives amb l’usuari, que fan que la gestió es converteixi en 
una eina potent, àgil i fàcil d’utilitzar.



hPhenix.

* Càlcul automàtic del canvi mitjançant la im-

putació de quantitats rebudes en metàl·lic o mi-

tjançant imatges gràfiques de monedes i bitllets.

* Possibilitat de cobrar una part de l’import al 

recollir el tiquet i la resta en l’entrega final de la 

roba.

* Gestió i control de factures.

* Impressió de comprovants.

* Treball amb múltiples caixes locals o descen-

tralitzades (en àmbit local i internacional).

* Control de gestió de serveis amb clients habi-

tuals.

* Gestió d’abonaments en efectiu.

* Control de moviments de caixa (entrades, sor-

tides, descàrregues en efectiu).

* Control d’obertures de calaix (operari/hora).

* Control de treball dels operaris (anul·lacions, 

modificacions, variació de preus).

*  Quadre de caixa de consulta o tancament.

* Possibilitat de tancament de caixa: normal o 

cega.

* Imputació directa de tiquets a comptabilitat.

* Informes de serveis: abc, per grups d’articles, 

horaris, clients, etc.

* Edició i impressió d’etiquetes personalitzades 

per l’usuari per peces o estanteries.

* Sistema d’agenda/calendari accessible des 

de: el propi programa, calendari de Google o 

des de l’Outlook.

* Sistema de fitxades des del TPV.



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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