Toshiba T10
Hepsi Bir Arada
POS Platformu

Değer ve Performansın Mükemmel Birleşimi
Küçük Ölçekli Hepsi Bir Arada Platform ile Mükemmel
Alışveriş Deneyimi
Perakende sektörü hızla geliştiği için teknolojinin de aynı hızda
dönüşmesi gerekiyor. Perakendeciler, devamlı olarak işlemleri
optimize eden ve mağaza çalışanlarına güç veren ürün ve
hizmetlerle müşterilerini memnun etmenin yeni yollarını arıyor.
Toshiba T10 Hepsi Bir Arada POS sistemi, tam da bu nedenle
perakende satış için optimize edildi. Çeviklik, esneklik ve
güvenilirlik için tasarlanan bu POS sistemi, perakendeciler ve
tüketici taleplerine göre ölçeklenebilir. Sonuç olarak bütçesini
düşünerek hareket eden işletmeler için değer, performans ve
tarzın mükemmel birleşimini sunar.

Toshiba T10, çalışma şeklinize göre tasarlanmış ve ihtiyacınız
olan özellikler düşünülerek üretilmiştir. Toshiba T10'un
benzersiz küçük form faktörüne sahip tasarımı, en küçük
ödeme alanlarına bile kolayca sığarak perakende alanında
yer kaplamaz. Kolayca ayarlanabilen ve katlanarak rahat
bir kullanım sağlayan ana ekran, sanal bir satış asistanına
dönüşerek müşterileri karşılayan bağımsız bir cihaz olarak
kullanılabilir. Self servis terminali olarak ödeme alanına
yerleştirilebildiği ve hatta duvara monte edilebildiği için
her yere kolayca kurulabilir. Çift ekran seçeneği, müşteriyle
doğrudan paylaşılan bilgiyi özelleştirmenize olanak sağlayarak
mağazanızı kapsamlı perakende deneyimine dönüştürür.
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PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİKTE
UYGUN FİYAT
Perakendeciler
Değişen teknolojiyle
birlikte ürünlerinizin
özelliklerini yükseltirken
toplam sahip olma
maliyetinizi düşürün.

Çalışanlar
Üstün performans
sayesinde, çalışanlar
güvenilir ödeme
deneyimleri sunar.

İhtiyaç Duyduğunuz Performans
Toshiba T10, işletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz
performansı sunmak üzere tasarlandı. Intel® dört çekirdekli işlemci
ve endüstri standardında işletim sistemleri desteği sayesinde,
yaygın entegre uygulamaların ve iş ortağı çözümlerinin çoklu ortam
işleme ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayacak, hatta bunların
ötesine geçecek güce sahip olursunuz. İşletmeniz büyüdükçe
pazardaki en yeni ve en güçlü teknolojiyi hayata geçirerek
rekabete ayak uydurma ihtiyacınız da artar. Toshiba T10, teknoloji
sektörü geliştikçe yükseltilebilen modüler sistem kartına sahiptir,
dolayısıyla en son trendlere ayak uydurmak için POS sisteminizi
tamamen değiştirmenize gerek kalmaz. Toshiba T10 aynı zamanda,
ihtiyacınız olan çevresel aksesuarlarabağlanmanıza imkan tanıyan,
güçlendirilmiş USB ve RS232 de dahil olmak üzere, özel POS
bağlantı noktalarına sahiptir. Bu da Toshiba T10'u uygun fiyata
üstün donanım performansı sağlayan eksiksiz bir perakende POS
çözümü haline getiriyor.

Müşteriler
Mağaza içi alışveriş
özellikleri ve ikinci ekran
kullanımı sayesinde
müşterilerin alışverişe
odaklanmasını sağlar.

İşlemsel Etki ve Güvenilirlik
Toshiba T10, satış noktası, kiosk ve ödeme noktası olarak
kullanılabilme seçeneklerinin yanı sıra, mağaza dışı
uygulamaların estetik ve dayanıklılık ihtiyaçlarını da karşılayacak
özelliklere sahiptir. Toshiba T10'un yansıtmalı kapasitif
dokunmatik ekranı, çizilmelerin yanı sıra yüzey kirleten
maddelere ve sıvılara karşı da daha dayanıklıdır. Kısacası,
en zorlu perakende ortamlarında kullanılabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Toshiba T10, daha hızlı kurulum ve mağaza içinde
hızlıca bakım yapılmasını sağlamak amacıyla daha kolay erişim
için üretilmiştir, bu da çalışmasına olumlu bir etki sunarken
toplam sahip olma maliyetini azaltır.
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