CashEye
Przy kilku lub kilkunastu kasach
trudno jest prowadziæ kontrolê sprzeda¿y

System wizualizacji
transakcji kasowych
System CashEye zapewnia wizualizacjê
operacji wykonywanych w punkcie kasowym i jest
rozszerzeniem wewnêtrznego systemu telewizji dozorowej.

Dzia³anie systemu

CHLEB WIEJSKI
2 X 1.39
CUKIER 1KG
3 X 2.16

2.78
6.48

System CashEye umo¿liwia m.in. wizualizacjê skanowanych artyku³ów

System monitoruje rozkazy wysy³ane do drukarki fiskalnej.
Skanowanie towaru, zatwierdzenie transakcji, logowanie
kasjera itp. jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem
na ekranie monitora CCTV. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ
wybrania z listy analizowanych rozkazów tych, które bêd¹
wywo³ywaæ alarm (np. wyp³ata gotówki, zwrot, anulowanie
transakcji, stan kasy). Wyst¹pienie zaznaczonego rozkazu
mo¿e sygnalizowaæ kontrolerowi sytuacjê nietypow¹,
w³¹czaæ rejestracjê obrazu itp. System mo¿e tak¿e
pracowaæ 'w tle' wyœwietlaj¹c tylko operacje alarmowe.

Zalety systemu

BORYGO
1

X

EKO

6.99

1L
6.99

- kontrola pracy kasjera,
- pe³na dokumentacja (w przypadku rejestracji obrazu),
- ³atwa weryfikacja reklamacji kasowych,
- mo¿liwoœæ rejestracji tylko wybranych operacji,
- brak ingerencji w informatyczny system kasowy,
- pe³na separacja elektryczna systemu CashEye od kasy,
- ³atwa instalacja i konfiguracja,
- mo¿liwoœæ podgl¹du przez sieæ Ethernet.

Zastosowania
System CashEye mo¿e byæ przydatny
nie tylko w Supermarketach

- supermarkety,
- stacje paliw,
- restauracje Fast Food,
- wszystkie sklepy i butiki posiadaj¹ce
komputerowe systemy sprzeda¿y.

Konfiguracja oraz parametry techniczne
systemu CashEye
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Parametry techniczne:
- obs³uga systemów kasowych opartych na drukarkach POSNET i UPOS,
- mo¿liwoœæ adaptacji do innych systemów kasowych,
- galwaniczna separacja systemu telewizji od systemu kasowego,
- programowane po³o¿enie komunikatów na ekranie,
- programowany czas wyœwietlania poszczególnych komunikatów,
- odleg³oœæ miêdzy modu³em monitoruj¹cym a wizualizacyjnym do ok. 500m,
- wyjœcie alarmowe NC/NO aktywowane w przypadku wyst¹pienia okreœlonych operacji,
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia kilku kas do jednego toru wizyjnego.

Twój dostawca:
SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ
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