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OEC

viac ako eKasa

OEC je certifikované zariadenie
spĺňajúce legislatívne požiadavky,
navrhnuté na moderných technológiách.
Naše 20 ročné skúsenosti s pokladničnými systémami z maloobchodu, reštaurácií, čerpacích staníc,
prevádzky veľkých aj malých sietí
sme uplatnili v technickom prevedení OEC.
Pre koho
Riešenie OEC je plne kompatibilné
s najrozšírenejšími typmi pokladníc,
tlačiarní a POS systémami. Vďaka
čomu je vhodné pre rôznych podnikateľov od drobných živnostníkov
až po veľké obchodné siete.

Datapac v súvislosti s novou legislatívou
o registračných pokladniciach eKasa
predstavuje komplexné softwarové
a hardwarové riešenie Online eKasa Client.

O riešení
OEC je certifikovaný eKasa klient
s chráneným dátovým úložiskom a
pokladničným programom e-kasa
klienta.
Jednoduchá komunikácia s existujúcimi a novými pokladnicami
pomocou WEB API.
Kapacita úložiska: 16, 32 a viac
GB na 4 a viac rokov.
Odolná konšktrukcia optimalizovaná na dlhodobú prevádzku.
Kompatibilita s operačnými
systémami Windows a Linux.
Pripojenie pomocou ethernet,
alebo USB.
Doplnkové služby
Vzdialená správa a monitoring

Certifikované all-in-one
riešenie

vrátane aktualizacií.
Aktualizácia v súlade s legislatívou.
Reporting.
Obchodné analýzy.
Benefity
Šetrite náklady vďaka možnosti
pripojenia väčšieho množstva
pokladní k jednému OEC klientovi.
Otvorené možnosti rozvoja
vďaka využitiu moderných
technológií a komunikačných
rozhraní.
Nezávislé na type použitých
pokladničných tlačiarní.

Jednoduchá implementácia
na POS systémy

Technické špecifikácie
OEC riešenie je poskytované v dvoch
prevedeniach:
OEC.LAN
PPEKK a CHDÚ v jednom
zariadení pripojenom na sieti
zákazníka.
Možnosť umiestniť mimo priestor
pokladne pre vyššiu bezpečnosť.
Eliminuje nutnosť ďalšej LAN
prípojky pri pokladni.
Umožňuje pripojiť viac pokladní
naraz.
OEC.USB
 PPEKK beží na pokladni.
CHDÚ je pripojené cez USB.

V súlade s legislatívou
a otvorené novým požiadavkám

Datapac je firma, v ktorej sa skĺbili
viac ako 20-ročné skúsenosti
s inováciami. Hlavnou činnosťou je vývoj
a implementácia informačných systémov
pre riadenie maloobchodných sietí
a služieb v oblasti pokročilej analytiky. Pri
vývoji držíme krok s najnovšími trendmi
a technológiami a našich zákazníkov
naviac podporujeme profesionálnymi
servisnými službami. V tom čo robíme,
sme silným a spoľahlivým partnerom na
európskom trhu.
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