


Mobilní pokladna s tiskárnou účtenek,  

pomocí které lze prodávat přímo z plochy 

Podporuje maloobchodní i velkoobchodní operace  

– Účtenka, VDL, Převodka, Inventura 

Současně lze používat několik terminálů  

s možností připojení různých skladů 

Práce s cenovými hladinami, slevami 

Možnost identifikace odběratele přímo v terminálu 

Podporuje zákaznické karty 

 

Mobilní terminály 

Aplikace mobilní výroba pro Android 



Terminál vzdáleně komunikuje s aplikacemi Zeleného software na firemním serveru, 

takže vystavené doklady jsou automaticky přenášeny na server v okamžiku,  

kdy se terminál spojí s firemní Wifi, případně s využitím datového přenosu 

mobilního operátora.  

 

Stejně automaticky probíhá i aktualizace skladu a databáze zákazníků  

v terminálu. Nové zboží a zákazníci jsou přidáváni v aplikaci na počítači. 

 

Po nahrání dat terminál může pracovat plně autonomně,  

i bez připojení k internetu. 

 

Mobilní terminály 

Jak to funguje? 



Android 4.2.2. 

Integrovaná termální tiskárna účtenek: 9 m papírové pásky na účtenky, šíře 57 mm 

Laserová čtečka čárových kódů, tlačítková klávesnice + 4“  barevný dotykový 

display, komunikace přes Wi-Fi, GSM 3G 

Krytí IP65 – odolný proti prachu, tryskající vodě a pádu z 1,8 m 

Výdrž baterie 10–15 hodin, možnost rezervní baterie dobíjené ve staničce 

 

Použití: jako záložní pokladna při velkém množství zákazníků, při prodeji mimo 

provozovnu – výstavy, rozvoz apod., inventury na ploše, sběr dat pro převod zboží 

mezi prodejnami, EET – na účtenku vytiskne náležitosti pro splnění zákonné 

povinnosti  ve spolupráci se serverovou instalací Zeleného Software 

Mobilní terminály 

PDA3505 – terminál s tiskárnou 



Cena terminálu 15 800 Kč 

Nabíjecí stanička + zdroj 550 Kč  

Kožená brašna 350 Kč 

Licence aplikace Mobilní výroba 3000 Kč 

 

Celkem 19 700 Kč 

Mobilní terminály 

PDA3505 – terminál s tiskárnou 



Android 5.1 

Laserová čtečka čárových kódů 

Tlačítková klávesnice + 4“  barevný dotykový display 

Komunikace přes Wi-Fi, GSM 3G 

Krytí IP64 – odolný proti prachu, stříkající vodě a pádu z 1,8 m 

Výdrž baterie 10–15 hodin,možnost rezervní baterie dobíjené ve staničce 

 

Použití: založení dokladu na ploše – načtení zboží a odeslání zákazníka na pokladnu 

inventury na ploše 

sběr dat pro převod zboží mezi prodejnami 

Mobilní terminály 

PDA SA009 



Cena terminálu 16 200 Kč 

Nabíjecí stanička + zdroj 600 Kč 

Licence aplikace Mobilní výroba 3000 Kč 

 

Celkem 19 800 Kč 

Mobilní terminály 

PDA SA009 



Volejte: +420 605 201 883 
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