
 

 לכבוד:                                                                          

 שם עסק: 

 הנדון :  הצעת מחיר למערכת  AUTOCASH קופה ממוחשבת  

 שלום רב 
, להלן מידע על המערכת והצעת מחיר. "אוטוקאש"  אנו מודים לך על התעניינותך במערכת  

אפשרת ניתוח  הינה קופה רושמת ממוחשבת חכמה המייעלת את תהליך המכירה ומ"אוטוקאש" מערכת    

העסקית השוטפת, וכתוצאה מכך מגדילה את הרווח הכספי בעסק. הפעילות   

מודול להנהלת חשבונות מלאה "חישובית זהב החדשה". ניתן להוסיף למערכת "אוטוקאש"   

 
 יתרונות מערכת  "אוטוקאש" )רשימה  חלקית( 

 פריטים ומלאי 
 ניהול רשימת פריטים ללא הגבלה במספר הפריטים ובמספר המחלקות 

מחלקות ללא הגבלה -אפשרות סיווג הפריטים לתת   
 ניהול מספר מחירונים במקביל, ללא הגבלה על מספר המחירונים 
 אפשרות לניהול מלאי במספר מחסנים, כולל העברות בין מחסנים 

להאצת זיהוי הפריט בשלב המכירהשימוש בסורק ברקוד    
   רחבה לייזר או הזרקת דיו. מדפסת  אפשרות להדפסת מדבקות ברקוד ע"ג 

 אפשרות לקליטת תמונת הפריט לתצוגה במסך המכירה 
 אפשרות למקש מהיר לפריט או לקבוצת פריטים 

 אפשרות חיפוש פריט לפי קוד / ברקוד / שם 
יט הצגת מצב מלאי הפר  

אוטומטי בסוף מכירה עדכון מלאי   
0אפשרות לחסימת / הרשאת מכירת פריטים עם מלאי   

 אפשרות לבצוע ספירת מלאי 

 אפשרות לקליטת סחורה למלאי עפ"י  מחירון עלות 
 )מכירות, קניות, יתרת מלאי, ערך מלאי, מלאי מת(  דוחות מלאי מפורטים

 כספים 
 קבלת כל אמצעי התקבול )מזומן, שיק, כ.אשראי( 

לת מספר אמצעי תקבול במכירה אחת אפשרות לקב   
 בצוע עסקת אשראי בהעברת כרטיס מגנטי או עסקה ידנית 

 טיפול מושלם בשוברי זיכוי )הפקת שובר ומעקב אחר ניצולו(
 אפשרות לקבלת קופונים / תווי קניה 

 חישוב עודף מזומן ממכירה 

 הפקת טופס הפקדה לבנק למזומן / שקים 

 . יומי בסוף יום )בתשלום נוסף(עם פדיון   SMSשליחת הודעות 

 
 עובדים 

 הגדרת רשימת עובדים 

 הגדרת כרטיס מגנטי לעובד 
 אפשרות לקליטת קוד עובד בכניסה למסך המכירה עם / ללא הקשת סיסמא 

 אפשרות להגדרת הרשאות עובדים להגבלת הפעילות 
 אפשרות לקליטת שעת כניסה/יציאה והפקת דוח נוכחות 

 

 

 

 



 

 מהלך המכירה 

 אפשרות מכירה במחירים שונים למועדון לקוחות 
 אפשרות להשהיית מכירה נוכחית והחזרתה במועד מאוחר יותר 

 אפשרות להפקת מספר העתקים באופן אוטומטי 
 הפקת חשבונית מס/קבלה ללקוח מזדמן 

 הפקת חשבונית מס ללקוח בהקפה
 

 הנהלת חשבונות 
( )התאמות בנק, כרטסת, מע"מ, מאזן אפשרות לבצוע הנהלת חשבונות מלאה  

 אפשרות להעברת פקודות יומן לרואה חשבון 

 

 יתרונות מערכת "חישובית זהב החדשה" משרד אחורי  – הנהלת חשבונות כפולה 

 הפקת מסמכים 
 חשבונית מס קבלה 

 INVOICEחשבונית מס 

 קבלה 

 קבלה לפיקדון 

 חשבונית עסקה 

 הצעת מחיר 

 הודעת זיכוי 

חשבוניות אוטומטית לפי תאריכי פירעון הפקת   

 אפשרות להעתקת שורות ממסמך למסמך 

 הדפסת הערות קבועות במסמכים

 
 התאמות בנקים וכרטיסים 

 התאמת בנקים וכרטיסי חשבון אוטומטית וידנית 
 ביצוע פקודות יומן לאיזון ההתאמה במידת הצורך 

 תיקון התאמות 

וידנית אפשרות שילוב של ההתאמה אוטומטית    

 דוחות מפורטים לתנועות מותאמות ולא מותאמות 

 קליטת  דפי בנקים אוטומטית בתקשורת מחשבים 

 
 תזרים מזומנים 

 דוח תזרים כולל צפי תנועות מחשבוניות מס וחשבוניות רכש

 תזרים נפרד לכל חשבון ולכל סוג תשלום 

 תזרים משולב למספר חשבונות בנק 

 EXCEL-יצוא נתונים ל 

 
 

 דות קופות והפק
 ניהול מפורט של הקופות השונות

 הפקת טפסי הפקדה למזומנים, שיקים, כרטיסי אשראי 

"מוטב בלבד"  -אפשרות הקפאת שיק,סימון ל   
 טיפול בשיקים חוזרים 

 מעקב הפקדות והפקת העתקים 

 

 



 

 ניהול מלאי 

 תעודות משלוח 

 הזמנה

 הצעות מחיר 

 תעודות רכש 

מחסנים תעודות משלוח פנימיות להעברה בין   

 ניהול מלאי לפי מספר סידורי לכל פריט 

 ניהול מלאי מתבצע למספר מחסנים 
 הקמת מחירונים בשקלים ובמט"ח )אין הגבלה על מספר המחירונים( 

 קבלת התראה על כמויות מינימום
 הגדרת עץ מוצר והפקת תעודת ייצור 

 הפקת מגוון דוחות עשיר בנושא מכירות ורכש 
 

 תכונות מיוחדות לתוכנת מ שרד אחורי ולקופה 

 EMAILלמשלוח    HTMLטאפשרות יצוא מסמכים לפורמ 

 באחד המחשבים וחיבורו למודם אנלוגי(  WINFAX אפשרות משלוח מסמכים בפקס )כפוף להתקנת תוכנת 

כניסה למלאי רות שנוי מחיר עלות בעת קליטת ת.אפש  
 האינטרנט ומוגן מפני וירוסים ופריצות באמצעות  FTPגיבוי לשטח תוכנת 

 
 

 תמיכה מלאה בסליקת שקים בשיתוף עם חברות: 

 

 שקים מתוך עמדת המכירה ללא צורך בציוד נלווה  בדיקת ❖
 עיסקה מתוך עמדת המכירה ללא צורך בציוד נלווה  ביטול ❖
 NPV -IPאו   שידור עיסקה ע"י תשתית האינטרנט ❖
 הדפסת אישור לשיק ע"י מדפסת הקופה ❖
 הגבלה מתוך עמדת המכירה הדפסת העתקי אישורים ללא   ❖
 אישור עסקה תוך מספר שניות ללא צורך בחיוג  ❖
 השרות כרוך בתשלום נוסף  ❖

 
 כללי 

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  •
 תנאי תשלום לתוכנות: חיוב חודשי באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בנקאית  •
 תשלום בשיקים מחייב ערבות אישית מהלקוח  •
 חודשים אחריות באתר הלקוח על כל הרכיבים.  12רכישה, המחיר כולל  בעסקת   •
 חודשים לשירות חומרה ותוכנה  12התחייבות ל  •
 )רכישה בלבד(  תשלומים  4תנאי תשלום לחומרה: עד   •

 ון סורק שולחני משקלים קורא ביומטרי  וכו" ג ניתן להוסיף לכל האפשרות של הקופות מוצרים נלווים כ •
 

 

 

 

 

 

 



 

 ציוד  לעמדת מכירה, מסך מגע 15'' 

 ייעודית   All in one -  PARTNER קופת •

 "  15 מסך מגע אינפרא •

 Celeron j1900 2.0Ghzמעבד  •

 Windows 7מ"ה  •

 4GB +MSRזיכרון  •
 SSD  160   GB דיסק קשיח •

 מקלדת + עכבר  •

 תוכנת תקשורת  •

 מדפסת תלושים טרמית  •

 מגירת כסף  •

 לגיבוי בענן( כונן זיכרון נייד לגיבוי )אפשרות  •
 לתקשורת חיצוני   מודם •

 אינטרנט   IPמסוף ש.ב.א  •

 סורק ברקוד  •
 קורא מצפין מאובטח לסליקת אשראי  •

 אחריות חומרה על ידי חברת דנגוט ישראל 

התמונה להמחשה בלבד *  

.עסקת שכירות: 1  

  מחיר )לפני מע"מ(  מוצרים

₪ חודשי  AUTOCASH BSN" 399תוכנה + חומרה " - עמדת קופה בשכירות    

חד פעמי ₪   879 פתיחת המסוף הדרכה והתקנה לקופה   

 

מסלול רכישה" בתנאי שכירות:,.   2 

  מחיר )לפני מע"מ(  מוצרים

 עמדת קופה מחודשת בקנייה . 

חודשים  12שירות חומרה ל  

ניתן חלוקה   ₪ 4900

 X136 .תשלומים  36ל 

 

חודשי ₪   AUTOCASH PRO"  . 240"שכירות תוכנה  ₪    376סה"כ  

 כולל חומרה 

₪ חודשי   AUTOCASH BSN"  . 199"שכירות תוכנה  ₪   335סה"כ  

   כולל חומרה 

₪ חודשי   AUTOCASH LITE" " 971שירות תוכנה  ₪315סה"כ       
 כולל חומרה 

 

 הרוש יאיר 

SALES MANGER 

4335709-405  

yair@autosoft.co.il 
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ניהול מועדון לקוחות - AUTOCLUB 
 

 , מערכת לניהול מועדון לקוחות.  AUTO CLUBחברת אוטוסופט שמחה להציג בפניך את 

 , ומאפשרת: AUTOCASHהמערכת מובנית בתוכנת 

 זיהוי לקוח 
פי קוד לקוח או כרטיס מגנטי. ניתן  -מאפשרת לזהות את הלקוח באופן מיידי על  AutoClub מערכת 

ובת, טלפונים, ומאפיינים נוספים. לאתר לקוח לפי שם לקוח, כת  

 הגדרת אפיוני לקוח 

מאפשרת להגדיר מספר אפיונים לקליטה בכרטיס הלקוח. האפיונים יוגדרו בהתאם   AUTOCLUBמערכת 

 לאופי העסק. 

המתאימים   םבתחום הנעלה, קליטת מידת נעלי הלקוח תאפשר להציע לו מבצעים ייחודיילדוגמא, בעסק  

 ללקוח ואשר יאפשרו לעסק להיפטר מעודפים. 

שואין תאפשר משלוח תזכורת ללקוח. קליטת תאריך לידה תאפשר שיגור ברכת יום הולדת, קליטת ת. ני  

 שיוך לקוח לקבוצה )מועדונים(

 ך הלקוח לקבוצה לדוגמא: לקוחות כסף, זהב, פלטיניום. מאפשרת שיו  AUTOCLUBמערכת 

הגדרה לפי מועדונים. כל הפעילויות במועדון הלקוחות ניתנות ל  

 מבצעי הנחות 

מאפשרת הגדרת אחוזי הנחה בתוך מועדון לקוחות המאפשר מתן הנחה באחוזים או    AUTOCLUBמערכת 

 ספק. בסכום לפריטים בחתך של קבוצת פריטים, פריט מסוים או 

 מבצעי בונוסים 

מאפשרת הגדרת מבצע בחתך של מועדון לקוחות, המבצע מאפשר מתן פריט בונוס לפי    AUTOCLUBמערכת 

 תנאים שהוגדרו מראש. )שיוך לפי סוג פריט, לכל מכירה, לפי כמות מסויימת, סכום מסויים(. 

 בצוע קמפיינים 

 לחתך מועדון הלקוחות  SMSמאפשרת משלוח דוא"ל או/ו הודעות   AUTOCLUB מערכת 

 אפשרות חיתוך על פי סכומי קנייה  •

 אפשרות חיתוך על פי פריטי קנייה  •
 אפשרות חיתוך על פי חתך לקוחות  •
•  

 שימוש בכרטיסים נטענים / כרטיסי מתנה 

ם הנטען. מאפשרת הטענת כרטיס הלקוח בסכום מסויים ושימוש בו עד לסכו  AutoClub מערכת   

 מבצעי קופונים 

מאפשרת הדפסת קופונים בחתך של מועדון לקוחות, המבצע מאפשר מתן קופון    AutoClub מערכת 

 הנחה או בונוס לפי תנאים שהוגדרו מראש. 

 

 

 



 

 תוספות למערכת הקופה
.  תמיכה מלאה בסליקת שקים בשיתוף עם חברות: 1  

 
 

 שקים מתוך עמדת המכירה ללא צורך בציוד נלווה  בדיקת ❖
 עיסקה מתוך עמדת המכירה ללא צורך בציוד נלווה  ביטול ❖
 VPN-IPאו   שידור עיסקה ע"י תשתית האינטרנט ❖
 הדפסת אישור לשיק ע"י מדפסת הקופה ❖
 הדפסת העתקי אישורים ללא הגבלה מתוך עמדת המכירה  ❖
 אישור עסקה תוך מספר שניות ללא צורך בחיוג  ❖
 השרות כרוך בתשלום  ❖

 2.תכנית נאמנות לקוח 

 מאפשרת צבירת סכומי קנייה והפקת זיכוי לכרטיס הלקוח בהגעה ליעד הצבירה.   AutoClub מערכת 

 אפשרות הגדרת פריטים שאינם לצבירה )פריטים במבצע, דמי משלוח וכד'(  •

 אפשרות הגדרת מגבלות זמן לצבירת סכומי הקנייה.  •
 אפשרות הגדרת מגבלת זמן למימוש הזיכוי אותו קיבל הלקוח 

 3.תכנית מנויים
מאפשרת הגדרת מנוי שכולל פריטים מסוימים בכמויות מוגדרות, ניתן למכור את המנוי    AutoClub מערכת 

 ללקוח, הלקוח יכול לממש את הפריטים במנוי ולבדוק את יתרת הפריטים שבמנוי. 

הדפסות בחנות צילום ומשתמש כל פעם ביתרת ההדפסות.  500לדוגמא: לקוח שרוכש   

מוריד מיתרת המנוי. לקוח שרוכש מנוי לרחיצת רכב וכל כניסה   

 sms.מודול שליחת הודעות 4

 20₪דרך הקופה לכלל מועדון הלקוחות.  תוספת        SMSמאפשרת שליחת הודעות  AutoClubמערכת

 5. חדש  - מבית אוטוסופט, מודול הודעות קוליות 

  המודול מאפשר לשלוח מתוך הקופה הממוחשבת או מתוך חישובית זהב החדשה הודעה קולית לכלל

מועדון הלקוחות, ניתן להקליט הודעה דרך הממשק או לשלוח קובץ קול. ניתן לקבל דוחות בזמן אמת  

על לקוחות ששמעו את ההודעה וכמן זמן שמעו את ההודעה, משלמים רק על שיחות שנענו, תומך בכל  

 קווי הטלפון הקווים והסלולרים. 

ולים של קודמתה(:  פירוט המודולים בכל מערכת )כל מערכת כוללת את כל המוד  

 דוגמא לכרטיסים מגנטים: 

 

 AUTOCASH PROמערכת        AUTOCASH BSN    מערכת       AUTOCASH LITEמערכת  

  - מועדון לקוחות מתקדם  מועדון לקוחות בסיסי   סליקת כרטיסי אשראי 

 אפשרות לצבירת נקודות  

ניהול תפריטים   -מודול מזון   SMSמודול שליחת  מערכת הרשאות 

 )למסעדות(  

 ניהול שולחנות ) למסעדות(  GIFT CARDאפשרות להפקת   מבצעי הנחות מידיות בלבד 

 ניהול הפקדות   מערכת מבצעים מקיפה  

כולל   -ניהול תשלום בהקפה   

ריכוז תעודות משלוח לחשבונית  

 מס. 

 מודול משלוחים 

 מודול מנויים  ניהול מלאי  

 ניהול תזרים מזומנים   

 מודול תיקונים / מעבדות סלולאר   


