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THÔNG TIN TRÌNH BÀY
1

Giới thiệu Young POS.

2

Thành tích - Khách hàng

3

Thông tin các sản phẩm.

4

Mô hình giải pháp phát triển.

“ Young POS đã triển khai giải pháp Quản Lý Tài Chính đặc thù hoàn hảo dành cho mô hình
kinh doanh hệ thống nhà hàng của công ty chúng tôi ” Ông Tô Quốc Vĩ - CFO Cổng Vàng Jsc,
đơn vị sỡ hữu hệ thống nhà hàng ASIMA, SUMO BBQ, KICHI KICHI, VUVUZELA BEER
CLUB trên toàn quốc.
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.:: CÔNG TY TNHH TM – SX – DV TRẺ ::.
Tên giao dịch
: Young POS
Mã số ĐKKD và MST : 0304255867 do Sở KHĐT TP.HCM cấp
Địa chỉ
: 190 Nguyễn Văn Đậu, F.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
Đại diện pháp luật : Ô. Nguyễn Văn Hồ.
Ngày cấp
: 12/03/2006
.:: VPĐD tại Hoa Kỳ ::.
Mã số đăng ký
: 3005/STM-TTTNNN do Sở Công Thương TP.HCM cấp.
và 1324677439 do Văn Phòng Tiểu Bang Texas cấp.
Địa chỉ
: 2922 Kemp Blv, Wichita Fall, TX, 76308, USA
Trưởng văn phòng : Ô. Larry Dang
Ngày cấp
: 12/11/2009
.:: Lĩnh vực đăng ký kinh doanh ::.
1. Sản xuất, phân phối, mua bán máy tính tiền.
2. Tư vấn, sản xuất, mua bán phần mềm máy tính.
3. Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, mua bán thiết bị hạ tậng mạng máy tính.

THÔNG TIN HỒ SƠ PHÁP LÝ
www.youngpos.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN DO CÁC CƠ QUAN PHÁP LUẬT CẤP
www.youngpos.vn

TẦM NHÌN : Với đội ngũ nhân sự trẻ nhiệt huyết được dìu dắt bời đội
ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi hướng
đến là ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÁY TÍNH TIỀN HÀNG ĐẦU TẠI ĐÔNG
NAM Á.

SỨ MỆNH: Chúng tôi mang lại cho quý khách hàng LỢI ÍCH KINH
DOANH CAO NHẤT thông qua những sản phẩm giải pháp bán hàng tốt
nhất với các nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý tối ưu nhất phù hợp mô
hình kinh doanh đặc thù riêng, giúp quý khách giảm thiểu rủi ro trong
công việc quản lý ờ mức thấp nhất.
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NHÂN SỰ : Tiêu chí nhân sự lấy trình độ kinh nghiệm nghiệp vụ là
thế mạnh, hiện nay chúng tôi đã có đội ngũ hơn 30 nhân viên năng
động am hiểu rõ các giải pháp tư vấn, triển khai các quy trình
nghiệp vụ của hệ thống bán lẻ.

TEAM WORK: Mỗi một nhân sư đều là thành phần then chốt trong
quá trình hoàn thành mục tiêu đề ra. Sự phối hợp bắt tay cùng
nhau liên kết thể hiện sức mạnh tập thể là bí quyết thành công của
công ty chúng tôi. Mọi người không chỉ là cộng sự mà còn là anh
em trong một gia đình.

HỢP NHẤT CÙNG VƯƠN ĐẾN CÁC MỤC TIÊU
www.youngpos.vn

GIÁM ĐỐC : Ô. NGUYỄN VĂN HỒ
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
1. PROJECT MANAGER DỰ ÁN PHẦN MỀM HỆ THỐNG QUẢN
LÝ MÁY TÍNH TIỀN CASIO.
2. PROJECT MANAGER DỰ ÁN EPR TỔNG CÔNG TY CP SÁCH
PHƯƠNG NAM (PYTHIS)
3. PROJECT MANAGER DỰ ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM RETAIL
MANAGER (HPT)

HỢP NHẤT CÙNG VƯƠN ĐẾN CÁC MỤC TIÊU
www.youngpos.vn

P.GIÁM ĐỐC : Ô. TRẦN ĐĂNG KHOA
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
1. THÀNH VIÊN DỰ ÁN PHẦN MỀM HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÁY TÍNH TIỀN
CASIO.
2. PROJECT MANAGER DỰ ÁN THIẾT BỊ HOME MUTILMEDIAL CENTER
(IES VIETNAM)
3. THÀNH VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀU ĐÁNH BẮT XA
BỜ (BỘ NN&PTNT & IES VIETNAM)
4. THÀNH VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA (IES VIETNAM)
5. PROJECT MANAGER DỰ ÁN PHẦN MỀM E-LEARNING ĐẠI HỌC SÀI
GÒN (IES VIETNAM)

HỢP NHẤT CÙNG VƯƠN ĐẾN CÁC MỤC TIÊU
www.youngpos.vn

Đối tác cung cấp thiết bị phần cứng

Đối tác phân phối, triển khai giải pháp phần mềm

Thành viên các tổ chức, hiệp hội chuyên môn

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN KẾT HỢP TÁC KINH DOANH
www.youngpos.vn

ĐỐI TÁC TƯ VẤN CHUYÊN MỤC CÁC GIẢI PHÁP KINH DOANH ỨNG
DỤNG CNTT CỦA TẠP CHÍ PC WORLD VIETNAM

THÀNH TÍCH – GIẢI THƯỞNG.
www.youngpos.vn

CÔNG TY VIỆT NAM DUY NHẤT XUẤT KHẨU MÁY TÍNH TIỀN POS VÀO
THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
GIẢI THƯỞNG CHUYÊN NGÀNH TẠI TRIỂN LÃM FOOD HOTEL, PC
WORLD VIETNAM, 

THÀNH TÍCH – GIẢI THƯỞNG.
www.youngpos.vn

ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÁY TÍNH TIỀN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
www.youngpos.vn

- Kiểu dáng thiết kế All-In-One (tích hợp) hợp
kim chuyên dụng mạnh mẽ.
- Màn hình cảm ứng 5W Onetouch (Đài Loan)
cực nhạy.
- Mainboard chuyên dùng, Atom D525, DDR2
1G, HDMI, VGA, 6 USB, LAN, COM.
- Giao diện cảm ứng thân thiện dễ sử dụng
- Quản lý bàn, bán trực tiếp,..
- Nhiều hình thức thanh toán, chiết khấu, phí
- Chuyển, gộp, xóa, hủy bàn, hóa đơn.
- Trả lại, thu chi.
- Quản lý tồn kho định lượng hàng hóa.
- Kết nối máy in nhà bếp.
- Kết nối nhiều máy qua mạng.
- Hỗ trợ kết nối module Internet, CRM, PDA.
* Tùy chọn :
- Đầu đọc thẻ từ (MSR).
- Màn hình hiển thị giá (Customer Display)
- Máy in hóa đơn, nhà bếp.
- Module kết nối Internet, CRM, Order PDA

MÁY TÍNH TIỀN CTCT-150A.

www.youngpos.vn

- Kiểu dáng thiết kế hợp kim chuyên dụng
mạnh mẽ.
- Màn hình cảm ứng 5W Onetouch (Đài Loan)
cực nhạy.
- Mainboard chuyên dùng, Atom D425, DDR3
1G, HDMI, VGA, 6 USB, LAN, COM.
- Giao diện cảm ứng thân thiện dễ sử dụng
- Quản lý bàn, bán trực tiếp,..
- Nhiều hình thức thanh toán, chiết khấu, phí
- Chuyển, gộp, xóa, hủy bàn, hóa đơn.
- Trả lại, thu chi.
- Quản lý tồn kho định lượng hàng hóa.
- Kết nối máy in nhà bếp.
- Kết nối nhiều máy qua mạng.
- Hỗ trợ kết nối module Internet, CRM, PDA.
* Tùy chọn :
- Đầu đọc thẻ từ (MSR).
- Màn hình hiển thị giá (Customer Display)
- Máy in hóa đơn, nhà bếp.
- Module kết nối Internet, CRM, Order PDA

MÁY TÍNH TIỀN MM-150A.
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- Kiểu dáng thiết kế All-In-One (tích hợp)
- Màn hình cảm ứng 5W Onetouch (Đài Loan)
cực nhạy.
- Mainboard chuyên dùng, Atom D425, DDR3
1G, HDMI, VGA, 6 USB, LAN, COM.
- Giao diện cảm ứng thân thiện dễ sử dụng
- Quản lý bàn, bán trực tiếp,..
- Nhiều hình thức thanh toán, chiết khấu, phí
- Chuyển, gộp, xóa, hủy bàn, hóa đơn.
- Trả lại, thu chi.
- Quản lý tồn kho định lượng hàng hóa.
- Kết nối máy in nhà bếp.
- Kết nối nhiều máy qua mạng.
- Hỗ trợ kết nối module Internet, CRM, PDA.
* Tùy chọn :
- Đầu đọc thẻ từ (MSR).
- Màn hình hiển thị giá (Customer Display)
- Máy in hóa đơn, nhà bếp.
- Module kết nối Internet, CRM, Order PDA

MÁY TÍNH TIỀN JXJX-150A.

www.youngpos.vn

- Kiểu dáng thiết kế thẩm mỹ All-In-One (tích
hợp)
- Màn hình cảm ứng 5W Onetouch (Đài Loan)
cực nhạy.
- Mainboard chuyên dùng, Atom D425, DDR3
1G, HDMI, VGA, 6 USB, LAN, COM.
- Giao diện cảm ứng thân thiện dễ sử dụng
- Quản lý bàn, bán trực tiếp,..
- Nhiều hình thức thanh toán, chiết khấu, phí
- Chuyển, gộp, xóa, hủy bàn, hóa đơn.
- Trả lại, thu chi.
- Quản lý tồn kho định lượng hàng hóa.
- Kết nối máy in nhà bếp.
- Kết nối nhiều máy qua mạng.
- Hỗ trợ kết nối module Internet, CRM, PDA.
* Tùy chọn :
- Đầu đọc thẻ từ (MSR).
- Màn hình hiển thị giá (Customer Display)
- Máy in hóa đơn, nhà bếp.
- Module kết nối Internet, CRM, Order PDA

MÁY TÍNH TIỀN TTTT-150A.
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.:: TÍNH NĂNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG ::.
* Thao tác bán hàng trực tiếp trên màn hình, sử dụng
công nghệ cảm ứng Touch Screen.
* Giao diện thân thiện và dễ sử dụng.
* Sơ đồ bàn, Sơ đồ vi trí mặt hàng.
* Không hạn chế số lượng mặt hàng, bàn, phòng.
* Cài đặt định lượng mặt hàng với số lượng thành phần
không hạn chế được tính bằng giá trị thập phân.
*Tính năng gộp bàn, chuyển bàn trực quan dễ sử
dụng.
- Tính năng chia bàn (tách bàn) chi tiết từng số lượng.
- Cài đặt được nhiều mức giá khác nhau cho cùng một
mặt hàng.
- Cài đặt các mức giá khuyến mãi, giảm giá theo từng
thời điểm được cài đặt trước đó
- Kết nối nhiều máy in cùng lúc.
- Gởi thông tin ghi chú cho từng mặt hàng đến phiếu đặt
hàng tại máy in nhà bếp.
- Quản lý bán cáo tài chính.
- Sử dụng nhiều hình thức thanh toán trong hóa đơn tính
tiền (USD, EURO, Thẻ tín dụng)

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG.
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.:: BÁO CÁO BÁN HÀNG ::.
- Lấy báo cáo tại bất kỳ thời điểm nào.
- Báo cáo chi tiết doanh số của từng mã hàng
(PLU) theo ngày, tháng, năm.
- Báo cáo tổng doanh số của từng ngày, tháng,
năm.
- Báo cáo công nợ chi tiết của từng khách hàng.
- Báo cáo chi tiết Giảm giá, Trả hàng....trên từng
mặt hàng, từng hóa đơn.
- Báo cáo thống kê các mặt hàng có doanh số cao.
- Cho phép xem lại các báo cáo doanh số của
những ngày, tháng trước (lưu báo cáo hàng ngày).
- Hỗ trợ phần mềm Back Office dùng lấy dữ liệu từ
chi nhánh về văn phòng trung tâm.
.:: CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TỒN KHO::.
- Báo cáo chi tiết tồn kho của từng mã hàng (cập
nhật từng ngày)
- Xem báo cáo tồn kho của những ngày trước đó.
- Tính năng cân đối kho, chuyển kho nội bộ.
- Báo cáo chi tiết cân đối kho theo từng thời điểm

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG.
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1. MODULE ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TỪ XA QUA INTERNET

HỖ TRỢ KẾT NỐI DỊCH VỤ GỬI BÁO CÁO BẰNG TIN NHẮN ĐTDĐ

CÁC MODULE HỖ TRỢ QUẢN LÝ. (TÙY CHỌN)
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2. MODULE ANDROID DEVICE ORDERING

CÁC MODULE HỖ TRỢ QUẢN LÝ. (TÙY CHỌN)
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3. MODULE QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT VÀ TÍCH LŨY ĐIỂM
- Quản lý thông tin cá nhân khách hàng.
- Tổng kết doanh thu khách hàng.
- Phân loại các chế độ ưu đãi (Vàng,
Bạc,..)
- Quy đổi doanh thu thành điểm tích lũy.
- Kiểm soát điểm tích lũy
- Đổi điểm tích lũy thành Phiếu quà tặn,
vật phẩm.
- Thông báo sự kiện khách hàng (sinh
nhật, kỷ niệm, )
- Hỗ trợ kết nối mở rộng dịch vụ hệ
thống tin nhắn ĐTDĐ SMS Gateway
Server đến khách hàng.

Thông
tin cá
nhân

Điểm
tích lũy

Thẻ
Thành
Viên

Doanh
số tiêu
thụ

Chế độ
ưu đãi,
thưởng

CÁC MODULE HỖ TRỢ QUẢN LÝ. (TÙY CHỌN)
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4. MODULE QUẢN LÝ GIÁM SÁT CHẤT
LƯƠNG FRANCHISE

Các báo cáo kiểm soát
đối chiếu so sánh

Thông tin
đặt hàng

Doanh thu
bán hàng

Kiểm tra
đối chiếu

CÁC MODULE HỖ TRỢ QUẢN LÝ. (TÙY CHỌN)
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MÀN HÌNH CẢM ỨNG 15”

- Kiểu dáng thiết kế bằng GIÁ ĐỠ chuyên dụng,
không rung lắc khi sử dụng.
- Tiết kiệm diện tích đặt máy, góc nhìn quay tự
do 1800.
- Màn hình cảm ứng 5W Onetouch (Đài Loan) cực
nhạy.
Tỷ lệ: 4:3 Điểm ảnh: 0.297H*0.297V
Độ phân giai: 1024*768/60HZ
Hỗ trợ màu: 16.2M
Độ sáng : 300cd/m2. Tương phản: 450:1
Độ hồi đáp: 5ms Humidity:<80%
Độ bền: 50.000 giờ.
Số lần chạm: >1,000,000 lần
Góc nhìn: H70/70 V60/60
Tần số quét: 30-80KHZ VSF:56-75HZ
Chế độ ảnh: VGA/XVGA
Loại cảm ứng: Điện trở 5W

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI POS.
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MÁY IN NHIỆT CITIZEN

Độ rộng trang in 80mm paper: 72mm/576 dots
Tốc độ in: Max. 160mm/sec.
Hỗ trợ in mã vạch: UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, Code 39,
Code 128, CODABAR,..
Cổng giao tiếp: Serial & USB
Tiêu thụ điện năng thấp.
Có cơ chế tiết kiệm giấy.
Tốc độ in 160 mm / giây.
Độ phân giải: 203 dpi.
Tuổi thọ đầu in lên đến 200 km.
Sử dụng được hai khổ giấy 80mm hoặc 58mm.
Lắp đặt giấy đơn giản bằng việc thả giấy vào trong
máy.
In được mã vạch 1D và 2D.
Có còi báo bên trong máy.
Dễ dàng bảo trì.
In logo bên trong máy.
Có cổng kết nối với ngăn đựng tiền.
Tích hợp sẵn nguồn AC lên trên máy.

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI POS.
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Độ rộng trang in 80mm paper: 72mm/576 dots
Tốc độ in: Max. 160mm/sec.
Hỗ trợ in mã vạch: UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, Code 39,
Code 128, CODABAR,..

Cổng giao tiếp: ETHERNET

MÁY IN NHIỆT EPSON
CHUYÊN DÙNG IN NHÀ BẾP

Tiêu thụ điện năng thấp.
Có cơ chế tiết kiệm giấy.
Tốc độ in 160 mm / giây.
Độ phân giải: 203 dpi.
Tuổi thọ đầu in lên đến 200 km.
Sử dụng được hai khổ giấy 80mm hoặc 58mm.
Lắp đặt giấy đơn giản bằng việc thả giấy vào trong
máy.
In được mã vạch 1D và 2D.
Có còi báo bên trong máy.
Dễ dàng bảo trì.
In logo bên trong máy.
Có cổng kết nối với ngăn đựng tiền.
Tích hợp sẵn nguồn AC lên trên máy.

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI POS.
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Độ rộng trang in 80mm paper: 72mm/576 dots
Tốc độ in: Max. 250mm/sec.
Hỗ trợ in mã vạch: UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, Code 39,
Code 128, CODABAR,..

Cổng giao tiếp: USB, COM, ETHERNET

MÁY IN NHIỆT GPRINTER
CHUYÊN DÙNG IN NHÀ BẾP

Tiêu thụ điện năng thấp.
Có cơ chế tiết kiệm giấy.
Tốc độ in 250 mm / giây.
Độ phân giải: 203 dpi.
Tuổi thọ đầu in lên đến 200 km.
Sử dụng được hai khổ giấy 80mm hoặc 58mm.
Lắp đặt giấy đơn giản bằng việc thả giấy vào trong
máy.
In được mã vạch 1D và 2D.
Có còi báo bên trong máy.
Dễ dàng bảo trì.
In logo bên trong máy.
Có cổng kết nối với ngăn đựng tiền.

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI POS.
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Độ rộng trang in 80mm paper: 72mm/576 dots
Tốc độ in: Max. 250mm/sec.
Hỗ trợ in mã vạch: UPC-A/E, JAN-13/8, ITF, Code 39,
Code 128, CODABAR,..

Cổng giao tiếp: USB, COM, ETHERNET

MÁY IN NHIỆT TYSSO
CHUYÊN DÙNG IN NHÀ BẾP

Tiêu thụ điện năng thấp.
Có cơ chế tiết kiệm giấy.
Tốc độ in 250 mm / giây.
Độ phân giải: 203 dpi.
Tuổi thọ đầu in lên đến 200 km.
Sử dụng được hai khổ giấy 80mm hoặc 58mm.
Lắp đặt giấy đơn giản bằng việc thả giấy vào trong
máy.
In được mã vạch 1D và 2D.
Có còi báo bên trong máy.
Dễ dàng bảo trì.
In logo bên trong máy.
Có cổng kết nối với ngăn đựng tiền.

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI POS.
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Công nghệ : VFD - LED Neon sáng xanh
Kích thức chữ: 6.4mm(W) x 9.2 mm (H)
Số dòng : 20 ký tự x 2 dòng
Kích thước: 224 mm (W) x 45mm (D) x 83 mm
(H)
Góc quay : 3600
Trọng lượng : 0,8 Kg
Command set : AT Command
Kết nối : RS-232 / USB
MÀN HÌNH HIỂN THỊ GIÁ LED
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MÀN HÌNH HIỂN THỊ GIÁ LCD

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI POS.

Công nghệ : LCD - 8bits màu
Độ sáng: 280 cd/m2
Kích thứơc màn hình: 7' inches
Hỗ trợ định dạng ảnh: JPG
Khe cắm thẻ nhớ SD
Đồng hồ tự động.
Góc quay : 360o
Trọng lượng : 1 Kg
Command set : AT Command, OPOS, JPOS,
Data logic
Kết nối : RS-232 / USB / Ethernet

www.youngpos.vn

ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ

Thiết kế tích hợp máy POS
Kích thước: 3.94" (L) x 1.38" (W) x 1.18" (H)
Trọng lượng: 220g
Màu sắc: Đen
Định dạng các sọc từ tính: ISO 7811, AAMVA,
& CA DMV
Tốc độ tiếp xúc: 3 đến 55 inches trên 1 giây
Bề rộng thẻ: 0.010 đến 0.050 inches
Bề rộng khe quẹt thẻ: 0.055 inches
Giao diện đuợc hỗ trợ: Cổng bàn phím PS/2
và USB

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI POS.
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KÉT ĐỰNG TIỀN

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI POS.

Kết nối với máy in hóa đơn
Chế độ mở khóa an toàn
Chất liệu từ thép dày, sơn tĩnh điện tạo độ
bền cao cho sản phẩm.
Với kết cấu 8 ngăn tiền xu, hóa đơn và 4
ngăn đựng tiền giấy cho các mệnh giá tiền
khác nhau.
Kích cỡ : 410 ( W)x 415 ( D) x 100 (H) mm.
Độ bền lên tới 1.000.000 đóng mở.
Vỏ: thép bao bọc
Cân nặng 6.6 Kg
Màu sắc: đen.
Hỗ trợ máy in cổng RJ12, 24V
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• Độ phân giải: 512 dpi, ánh sáng LED xanh
• Phạm vi quét: 14.6 mm - 18.1 mm
• Chế độ tương phản 8-bit grayscale (256
mức)
• Kích thước: 65 mm x 36 mm x 15.56 mm
• Kết nối tương thích USB 1.0, 1.1, 2.0
• Tích hợp máy POS hoặc sử dụng rời.
ĐẦU ĐỌC VÂN TAY
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SCANNER HONEYWELL MS-9592

Thiết kế phù hợp sử dụng: thoải mái cho các
kích cỡ bàn tay.
Tốc độ quét 100 lần quét/giây: gia tăng với
tốc độ quét.
Kết cấu máy chắc chắn.
Chế độ đọc tự động
Tuỳ chọn kết nối EAS
Nguồn sáng: Diode Laser 650 nm ± 10 nm
Độ sâu trường quét: 0 mm - 305 mm (0” 12”) cho mã vạch 0.33 mm (13 mil) @ default
Độ rộng trường quét: 50 mm (2”) @ face; 300
mm (11.8”) @ 305 mm (12”)
Độ rộng vạch nhỏ nhất: 0.127 mm (5 mil)
Tốc độ quét: 100 dòng/giây
Số tia quét: 1 tia laser đơn
Giao tiếp hệ thống: USB, RS232
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SCANNER HONEYWELL MS-1200G

CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI POS.

Thiết kế phù hợp sử dụng
Hiệu suất quét vượt trội về chất lượng mã
vạch kém và trầy xước
Tự động đọc vã mạch khi đặt trên đế
Tự động nhận dạng hàng hóa khi đặt trên đế
và cấu hình, tự động phát hiện bề mặt và cấu
hình
CodeGate ® công nghệ cho phép người
dùng đảm bảo rằng các mã vạch được quét
trước khi truyền dữ liệu.
Thiết kế đa giao diện giảm thiểu chi phí bằng
cách cung cấp hỗ trợ cổng USB, keyboard
wedge và RS232 trong một máy quét
Góc quét: Horizontal: 30°
Độ dốc, nghiêng: 60°, 60°
Tốc độ quét: 100 dòng/giây
Số tia quét: 1 tia
Giao tiếp hệ thống: USB, RS232
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SCANNER HONEYWELL MS-7120

Quét đa hướng 20 tia: Cung cấp chức năng
quét tích cực như là một lợi ích bổ sung cho
các ứng dụng
Điều chỉnh đầu quét : Khả năng quét nghiêng
30 º nên có thể quét các sản phẩm có kich
thước lớn
Số tia quét: 5 vùng quét 4 tia đồng thời
Hỗ trợ chức năng quét đơn tia
Tốc độ quét: 1120 dòng/giây
Độ tương phản: tối thiểu 35%
Độ dốc, nghiêng:60°
Độ phân giải:5 mil (0.125 mm)
Độ sâu trường quét:0 mm - 50 mm (0˝ - 2.0˝) 0 mm - 250 mm (0˝ - 9.8˝)
Giao tiếp hệ thống:USB, RS232
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• Máy tính tiền POS thu ngân
Hệ thống
Đơn giản

Hệ thống
LỚN

Hệ thống
nhiều CHI
NHÁNH

• Máy tính tiền POS thu ngân.
• Máy Order POS phục vụ hoặc chọn Module Order bằng thiết bị cầm tay Android
• Module Quản lý tại phòng kế toán mạng LAN hoặc Internet.

• Module Đồng bộ số liệu từ chi nhánh về văn phòng qua Internet
• Module Quản lý Khách hàng thân thiết và tích lũy điểm.
• Module Quản lý giám sát chất lượng Franchise.

Giải pháp hệ thống được thiết kế KINH TẾ - HIỆU QUẢ phù hợp theo
từng giai đoạn phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp.
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Mọi thông tin thắc mắc về sản phẩm, xin vui lòng liên lạc đến chúng tôi :
Địa chỉ: 190 Nguyễn Văn Đậu, F.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08.62977273 - Fax: 08.62977274
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