АРТСОФТ ПОРТАЛ УЛЬТРА
РОБОЧЕ МІСЦЕ КАСИРА
Портал Ультра – проста та зручна програма для організації робочого
місця касира на торгівельних підприємствах різного типу – супермаркетах,
магазинах, бутіках, фаст-фудах та інших.
Програма Портал була розроблена у 2005 році та успішно використовується
більш ніж на 1000 торгівельних об`єктах України.
Нова версія Портал Ультра розроблена на новій платформі. Під час
створення програми був використаний весь попередній досвід компанії
АртСофт та численні побажання користувачів програми Портал.
Програма Портал Ультра розроблена за допомогою кросплатформового інструментарію Qt.
Для збереження даних програма Портал Ультра використовує
крос-платформову об’єктно-реляційну систему керування базами
даних PostgreSQL. База даних PostgreSQL є швидкою та надійною
безкоштовною альтернативою комерційним системам Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2 та іншим.
Завдяки Qt, програмаПортал Ультра може працювати на таких
сучасних операційних системах, як Windows та Linux.
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ПРОДАЖ
ТОВАРУ
- Продаж товару за кодом, штрихкодом або найменуванням;
- Фільтрація списку товарів при пошуку;
- Продаж товарів по динамічним штрихкодам
(Приклад: ваги з друком етикеток);
- Об’єднання однакових позицій в чеку;
- Оплата чеку різними типами (готівка, чек, кредит та ін.);
- Редагування чеку (кількість, ціна, знижка, видалення позиції,
очистка чеку);
- Контроль параметрів товару при продажу (залишки, одиниці
виміру та ін);
- Можливість роботи з різними штрихкодами на один товар;
- Робота з відкладеними чеками (відкласти, відновити,
сплатити, видалити);
- Робота з характеристиками товарів (колір, розмір, серійний
номер на ін.);
- Робота з довільними одиницями виміру (ящик, упаковка та ін.);
- Друк чеку, повернення вручну або за чеком продажу;
-Можливість довільного друку чеку на РРО, на POS-принтер
та будь-які інші комбінації.

ПІДТРИМКА
ТОРГІВЕЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ
- Фіскальні реєстратори (більше 30 українських
моделей реєстраторів);
- POS-принтери (будь-які моделі);
- Сканери штрихкодів (USB, RS-232, KBW);
- Принтери штрихкодів (будь-які моделі);
- Ваги електронні (CAS, Mettler Toledo, Digi та сумісні);
-Зчитувачі магнітних карток (будь-які моделі).

РІЗНІ ФОРМИ
ВІКНА КАСИРА
Програма Портал Ультра має гнучку систему
адаптації вікна касира для зручного використання
програми на торгівельних об’єктах різного типу:
супермаркет, бутік, фастфуд. Також може бути
створено нове вікно касира під особливі потреби,
розміри та можливості.

БАГАТОМОВНІСТЬ
Програма Портал Ультра є багатомовною. Вже
перекладено інтерфейс, зовнішній вигляд чеків
та звітів на такі мови: Українська, Російська,
Англійська, Словацька.

РОЗМЕЖУВАННЯ
ПРАВ КОРИСТУВАЧІВ
- Авторизція користувачів системи за допомогою
введення паролів, магнітних карток або карток зі
штрихкодом;
- Налаштування гарячих клавіш користувачів;
- Зміна користувача, ручне та автоматичне
блокування.

ІМПОРТ/
ЕКСПОРТ
- Повна сумісність обміну dbf та mdb-файлів з
програмою Портал;
- Можливість імпорту та експорту даних через
універсальний XML-файл;
- Готові реалізації обміну з системами
1С: Підприємство різних версій та конфігурацій.

ДИСКОНТНА
СИСТЕМА
Гнучка дисконтна система програми Портал
Ультра дозволяє використовувати ручні знижки
на товар та весь чек (відсоткові або сумові).
Підтримується робота з дисконтними картками
зі штрихкодом або магнітною стрічкою. Програма
Портал Ультра має вбудовану систему стандартних
механізмів надання знижки за дисконтною карткою,
сумою чеку, накопичувальну систему.
Також Портал Ультра має гнучкий механізм
для реалізації будь-якої дисконтної політики
користувача за допомогою дисконтних скриптів.
Можуть бути реалізовані знижки за часом, днями
тижня, для груп товарів, для груп власників
дисконтних карток та інші.

ЗВІТИ СИСТЕМИ
- Можливіст друку звітів з продажу товарів;
- Можливість розробки спеціалізованих звітів
та друкованих форм під потреби клієнта;

ОНОВЛЕННЯ
ПРОГРАМИ
- Безкоштовне оновлення до останніх версій
за допомогою мережі Internet;
- Можливість отримання ліцензійних версій
програми через Internet;
- Простий та зручний перехід від демо-версії
до ліцензійної.
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