
 

הינה מערכת לניהול מכירות קמעונאיות הכוללת משרד אחורי בענן  CASHONTABמערכת 

  ע"ג מערכת הפעלה אנדרואיד.בטכנולוגיה חדשנית מאובטח ועמדות מכירה 

CASHONTAB  

  אמיתית גרטיבית  ט אינ ענן  מערכת  

 עמדת מכירה

 יט קיים, העדכון "ירוץ" מיד גם למשרד האחורועדכון פריהקמת פריטים בקופה  �

  * הדפסת ברקודים שהוקמו לפי מודול מטריצה במדפסת גליל טרמית �

 שחזורי מסמך באמצעות ברקוד ע"ג המסמך �

 אפשרות שיוך המכירה לעובד �

  ניתן לשלוח את מסמך המכירה ישירות לתיבת הדואר של הלקוח �

 מכירה בזמן אמת באפליקציה ובמחשבצפייה בנתוני  �

  החדש EMVסליקת כל סוגי כרטיסי האשראי בתקן  �

 * ליין-לבדיקת שקים און ERNמודול  �

  אינטרנט אלחוטי / סים סלולרי / ADSL תקשורת נתונים מהירה ויציבה ב �

 שליטה על עדכוני גרסה (יזום / אוטומטי) �

 תמיכה ע"י השתלטות מרחוק �

הרשאות סטטיות בקופה (פעילויות חסומות לקבוצות עובדים), קבלת  –מודול הרשאות  �

  טלפון מנהל והחזרת תוצאה לאישור הפעולהמ PUSHהרשאות ע"י 

 * , הקפהפרופיל לקוח, צבירת נקודות מועדון, שליחת קופונים –מועדון לקוחות  �

 ניהול והגדרת מבצעים והנחות מותאמים אישית –מודול מבצעים  �

  קליטת רכש, ספירת מלאי, העברה בין מחסנים –ניהול מלאי  �

 ת, דוח מכירות ועוד...)דוחות מהקופה (דוחות חייבים, דוח נקודו �

 * , תצוגה גרפית.סניפיםת בין ו, השוואבזמן אמת מנהלים נתוני – BIמודול  �

 ובמייל  WhatsAppשליחת חשבוניות ודוחות מהקופה ב �

על ארועים מוגדרים מראש (כגון זיכויים, הנחות,  SMS -ו  WhatsAppשליחת הודעות  �

 כניסת עובדים ועוד)

  * יות דינאמי בין עובדים ובין סניפים, ניהול תחרו WINNERמודול  �

 (* אופציונלי)



 

 מודול מעבדות ותיקונים

 הגדרת שאלות קבועות מראש לאיסוף מידע אודות התיקון והמכשיר

  הגדרת סטטוסים עבור המעבדה לשליטה באישורי הלקוח, כולל חיווי סטטוס

 ואישורים מול הלקוח עם התקדמות התיקון SMSעבודה עם 

 

  

  

  

  

  

  

  

  מידה וצבע -מודול אופנה 

  הגדרת סרגלי מידות וצבעים ללא הגבלה

  משנית וצבע)ראשית,  מידה(מימדים  (מידה וצבע) עד שלושהתמיכה בפריטי מטריצה 

  בסניפיםפריט הפקת ברקודים אוטומטית, ניהול מלאי ברמת מידה וצבע וחיפוש 



 

  תמיכה בכרטיסי הסעדה

  ביס, סיבוס וגודי תשלום באמצעות כרטיס נטען מסוג: תן 

  (בקרוב תמיכה בקבלת הזמנות דרך תן ביס, סיבוס ומשלוחה)

  

  

  עמדות קיוסק

  מכירת כרטיסים באטרקציות –קיוסק הזמנות 

 (בקרוב בקיוסק: משיכת כרטיסים שהוזמנו מראש, עמדת הזמנת מזון מהיר) 

  

  



 

  מודולים חדשים שיצטרפו בקרוב:

 חיוב חודשי של הלקוחות  – מודול חיוב בהוראות קבע בכ. אשראי �

 שילוב עם תוכנת הנהלת חשבונות �

 בוניםהדפסת , ארוחות, עסקיות, מאפייני ארוחה ניהול –מודול מזון מהיר  �

 

  למועדון לקוחות אפליקציה

 אפליקציה ממותגת לעסק ומותאמת אישית למאפייני מועדון הלקוחות שלך: �

o (למשל כרטיסיית קפה) יצירת כרטיסיות ניקוב 

o ת נקודות לקבלת הנחות / הטבותצביר 

o צפיה בהיסטורית הנקודות 

o וחדת לניהול ניהול מנויים (הרשמה, טעינת מנוי, ניצול מנוי) כולל אפליקציה מי
 מנויים לקיצור תורים

o אפשרות מתן קופוני הצטרפות 

 רשימת הסניפים כולל הנחיות הגעה �

 כשהם בסביבה PUSHמיפוי גיאוגרפי של הלקוחות שלך ואפשרות משלוח הודעת  �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  אפליקציה למנהל

 ממשק לאפליקציית אנדרואיד המנהלת את ההרשאות הנשלחות מהקופה •

o קבלת אישור להנחות 

o קבלת אישור לפתיחת פריטים חדשים ושינויי מחיר 

o קבלת אישור לביצוע סגירת קופה 

o ...ועוד 

 

  

  

  משרד אחורי

ניתנת לשליטה מכל מקום ומכל מחשב מערכת משרד אחורי בשרת בענן מאובטח אשר  �

 בעולם, לא נדרשת התקנה, הנתונים נגישים ומאובטחים 

 לתצוגה און ליין של מצב המכירות Dashboardמסך  �

 אפשרות עבודה לרשתות במודל זכיינים או בעלות �

  הפקת דוחות, עדכון/תיקון שעות עובדים -ניהול שעון נוכחות   �

  שליחת דוחות למייל �

  תלטות מרחוקתמיכה ע"י הש �

 צפייה בנתוני מכירה בזמן אמת באפליקציה ובמחשב �

 ממשק עבודה נוח ואינטואיטיבי, ניתן להוסיף תמונות לעובדים ופריטים �

 הקמת פריטים / עובדים / מבצעים / הנחות ושידורם לקופה �

 מימדים (מידה / צבע / היקף) 3 עד הקמת פריטים במודל מטריציוני �

 הגבלה, מאפשר יצירת כל היררכיה רצויה למערכת הפריטים ניהול תגיות לפריטים ללא �

 ספירות מלאי, קליטת תעודות כניסה למלאי, מסמכי מלאי  –ניהול מלאי  �

 



 

 מדבקות ברקוד לפריטיםדוח אקסל לתוכנה חיצונית להדפסת הפקת  �

מותאמות אישית ללקוחות,  הקמת לקוחות, ניהול מועדון לקוחות, דיוור (שליחת הודעות �

push, sms (הגדרת שדות לקוח , אפשרות משלוח לפי תאריכי יום הולדתומיילים ,

 מותאמים אישית לכל לקוח, צפיה וניהול נקודות לקוח ועוד...

  הגדרת דפי כפתורים מהירים במשרד אחורי ושידורם לקופות �

  



 

  לניתוח נתונים BIמערכת 

  ? בינה עסקית – BI מה זה

ב יותר מיום ליום, ומשפיע באופן ישיר על החיים המושג “בינה עסקית” הופך להיות רח

של כולנו. בעידן ההייטק המתקדם שבו אנו חיים, המטרה של הבינה העסקית היא לשאוב 

ארגון, מה ה מידע רב ולהפיק תובנות ומסקנות בהתאם לצרכים של המשתמש או של

רה פעמים שמאפשר תובנות מבוססות על ידע, ללא מעורבות של רגשות אישיים, מה שקו

רבות בהחלטות ובמסקנות המתקבלות על ידי בני אדם. היום בינה עסקית משמשת מגוון 

רחב של ארגונים, ובמגוון עצום של תחומים שונים כמו ניתוח של מכירות, מלאי, פיננסים, 

 שימושים רבים. ועוד

. 

סות מצד אחד לטכנולוגיות, מערכות יחיהוא מונח רחב שמכיל בתוכו הת (BI) בינה עסקית

מידע, תוכנות, פלטפורמות ומצד שני לתהליכים שמאפשרים לעסקים לנתח ולהשתמש 

ת כל אותה הטכנולוגיה,  כוללת א, המערכת בנתונים בעת קבלת החלטות אסטרטגיות

הכלים, המערכות והתהליכים שמטרתם להפוך את הנתונים לנקיים, מהימנים ונגישים 

טגרציה של נתהליכי אי ( Data Warehouse) למשתמשים עסקיים. זה כולל אחסון נתונים

 כריית נתונים, ניתוח נתונים, שאילתות ודיווח, הדמיית נתונים ,נתונים והטיוב שלהם

(visualization)  ,בניית לוחות מחוונים (Dashboard)  , ועוד. יתרה מזה, כדי לבצע בינה

עסקית מקצה לקצה לפעמים יש צורך בעבודה עם מספר כלים במקביל כדי לכסות כל שלב 

 .בתהליך עבודה עם הנתונים

מערכות בינה עסקית מספקות  והשפעתו על הארגונים היא עצומה. BI של תחום וחשיבות

על מצב העבר, מצב העכשווי וכמובן הסתכלות עתידית של הפעילות העסקית, תוך תצוגה 

רכיבי תוכנה משולבים בשימוש בנתונים שנאספו למחסן נתונים או למאגרי נתונים. 

הדמיה וכריית נתונים ,  (Pivot Tables) ניתוח טבלאות ציר כגון תומכים בדיווחש

תמודד עם תחומי עיסוק מגוונים כגון מכירות, סטטיסטיים. יישומים טכנולוגיים יודעים לה

ייצור, פיננסים, וכן לפעול מול מקורות מידע רבים למטרות הכוללות ניהול ביצועים 



 

עסקיים. גם מידע על חברות אחרות או מתחרות באותו ענף הוא רלוונטי כדי לבצע 

 :המטרות הספציפיות יכולות להיות,  (benchmarking) השוואה עסקית

 ושיפור בקבלת ההחלטות אסטרטגיות עסקיותהאצה  •

 שיפור תהליכים עסקיים פנים ארגוניים •

 הגברת היעילות התפעולית •

 הובלת תהליכים להכנסות חדשות •

 השגת יתרונות תחרותיים על פני יריבים עסקיים •

 זיהוי מגמות השוק •

 איתור בעיות עסקיות שיש לטפל בהן •

  

  .מכל מחשב ומכל מקום בעולםנגישה מותקנת בענן ומערכת בינה עסקית מקצועית, 

  BIניתוח רווחיות לפי תוצאות ה �

 המציגה תמונת מצב מדויקת ועדכנית של הארגון. BIניתוח מכירות במערכת ה �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  מגוון אפשרויות חומרה 

T1 MINI SUNMI  

'', קומפקטית ונוחה מאוד לשימוש 11.6מסך מגע בגודל   

   ס"מ10ס"מ× 29ס"מ× 29מימדי הקופה 

  Qualcomm Snapdragon, Octa-Core מעבד 

  1GB RAM, 8GB ROMזיכרון 

מ"מ   80בעלת מדפסת מובנת, נייר בגודל   

  Bluetoothתומכת 

  WiFi 2.4G/5Gתומכת 

 

  

T1 SUNMI  

  קבועה עבודה לתחנת המושלמת החבילה –" 14  מגע מסך

ס"מ22.4×ס"מ33.8×ס"מ37.4קופה המימדי     

  Qualcomm Snapdragon, Octa-Core מעבד 

  2GB RAM, 16GB ROMזיכרון 

מ"מ    80בעלת מדפסת מובנת, נייר בגודל   

 Bluetoothתומכת 

  WiFi 2.4G/5Gתומכת  

  7בגודל "אחורי לצד הלקוח אופציה לתוספת מסך 

  

  אפשרויות חומרה נוספות 

   / מכשיר טלפון נייד  (אנדרואיד)  התקנה ע"ג טאבלט 

  ות' ניידת הדפסה באמצעות מדפסת טרמית בלוט

 שימוש בקורא ברקוד בלוטות' נייד

  



 

 ת י חומרה נלוו 

  

   EMVסליקה מתקדם בתקן  כשירמ

  EMVקורא מגנטי לעסקת   או  Bluetoothחכם בחיבור  PinPadקורא כרטיסים 

  

 כנדרש ע"י חברות האשראי  EMVסליקה בתקן  •

 קורא כרטיסים חכמים, מגנטיים, מגע •

 עיצוב קומפקטי ונייד •

 לסמארטפונים Bluetoothחיבור  •

  

  

  

  

  

  

  

  מרוחקת להדפסת בונים  SNBCמדפסת 

 

 מ"מ לשניה 150מהירות הדפסה:  •

 203DPIרזולוציה:  •

 מ"מ 80רוחב הדפסה:  •

 USB,RS232,ETH,WI-FI :ממשקים •

 יציאת נייר בחזית המדפסת •

 חיתוך מלא או חלקי •

 מוגנת כנגד התזת נוזלים •
  



 

  

  הקופהלהדפסת ברקודים מ GoDEXמדפסת ברקודים 

 לשניה מ"מ 102: הדפסה מהירות •

 203DPI: רזולוציה •

 מ"מ 108: הדפסה רוחב •

,מקסימום    (4mm)''0.16אורך הדפסה: מינימום  •

68''(1727mm) 

 USB: ממשקים •

  

  

   DigitalPersona U.are.U 4500HDע ביומטרי ב קורא אצ

 מכשיר קטן •

 קריאה אמינה •

  ללא התקנה USBחיבור  •

 

  

  :כמו כן ניתן לחבר

  (שולחני / שקוע / מדבקות)ל משק

  (אקדח / שולחני / אלחוטי) סורק ברקוד

  (קומפקטית / רגילה) מגירת כסף

  



 

 קצת עלינו 

 

, והינה 1988מערכות מחשבים ומוצרי תוכנה בע”מ נוסדה בשנת  אוטוסופט חברת �

אחד מבתי התוכנה הוותיקים במדינה בתחום הקמעונאות. החברה נותנת מענה 

נות וקופות רושמות ממוחשבות ללקוחות רבים ומגוונים, בתחום הנהלת חשבו

  ומוצרי החברה מותקנים באלפי אתרים ברחבי הארץ.

אוטוסופט מייצגת ידע ומקצוענות בתחום הפיתוח ואוריינטציית שירות גבוהה  �

בתחום התמיכה, החברה מפעילה מוקד שירות ממוחשב נרחב המאפשר מתן פתרון 

ם שירות טכנאי באתר הלקוח. המוקד מאויש על ידי מיידי במקרה של תקלה, יחד ע

צוות מוקדנים מקצועי ואדיב אשר נותן פתרון מהיר לכל בעיה ע”י תקשורת  

  .מחשבים והשתלטות מרחוק

אוטוסופט מתמחה בפתרונות "בוטיק" הדורשים התאמות מיוחדות לפי צרכי  �

מיכה הלקוח, כמו כן לחברה ידע רב בתחום החשבונאי, עובדה שמאפשרת ת

 בממשקי הנהח"ש למגוון מערכות חיצוניות.

וסניף דרום  תל אביבלחברת אוטוסופט שני סניפים, סניף מרכז אשר ממוקם ב �

לצירי תנועה ראשיים לצורך  כיםסמוהממוקם בפארק תעשייה עומר, הסניפים 

 נוחות במתן שירות מהיר ויעיל ללקוחות החברה הפרוסים בכל רחבי המדינה.

 בעלת איתנות פיננסית ויציבות כלכלית.חברה בבעלות פרטית ו הינהאוטוסופט  �

 התוכנה גבאי, בוגר ממר"ם, מחלוצי מפתחיבעל המניות העיקרי הינו מר דני  �

 בתחומי הקמעונאות והנהלת חשבונות.

וניסיון רב בתחום  ITמנהל החברה הינו מר יריב חלפון, בעל ותק בתחום ה  �

 הקמעונאי.

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשת הנעלה 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 


