MAĞAZANIZDAKİ EN İYİ YATIRIM

Toshiba Kasiyersiz Kasa
Sistem 6 ile tanışın!
Yenilikçi kasiyersiz kasa sistemi,
müşteriler için hızlı ve kolay anlaşılır
bir deneyim yaratılması ve aynı
zamanda perakendecilere daha
önce benzeri görülmemiş bir
esneklik sağlanması için tasarlandı.
Sistemin ürün kodu tarama,
ödeme ve torbalama ünitelerinden
oluşan yenilikçi modüler tasarımı,
perakendecilere ödemeyi
hızlandırabilen, fiziksel alanı optimize
eden, nakit yönetimini iyileştiren
esnek bir self servis hizmet çözümü
sunmaktadır. Aynı zamanda
kaliteye, güvenilirliğe, güvenliğe
ve yasal standartlara sürekli olarak
odaklanma olanağı sağlamaktadır.

43’ten fazla ülkede desteklenmekte
olan Toshiba Kasiyersiz Kasa
Sistem 6, yeni özelliklerle
donatılan güçlü ve kanıtlanmış
Toshiba Checkout Environment
for Consumer- Service (CHEC)
yazılım ortamından yararlanmak
üzere optimize edilerek self servis
ödemeyi bugüne kadar olduğundan
çok daha hızlı, kullanımı kolay ve
kişiselleştirilmiş hale getirmektedir.
Yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve
asgari müdahale için tasarlanmış
olan CHEC, müşterilerin kullanımı
sırasındaki zahmeti ve gecikmeleri
azaltmaktadır.
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Toshiba Kasiyersiz Kasa Sistem 6
Toshiba Kasiyersiz Kasa Sistem 6’nın Öne Çıkan Özellikleri
• Yönetilmesi kolay ve Genius Satış Noktası Sistemleri’yle entegre, mali onaylı kasiyersiz kasa
• Ürün kodu tarama, ödeme (kredi kartı ve ihtiyaca göre nakit üniteli) ve torbalama üniteleri bulunan benzersiz, modüler
platform
• İnsan faktörü baz alınarak gerçekleştirilen araştırmaları esas alan ödüllü tasarım
• Ürün kodu tarayıcısının orta noktasıyla ilk torba arasındaki mesafenin diğer kasiyersiz kasa donanımlarına kıyasla %36
kısaltılmasıyla müşterinin harcadığı çabayı azaltır ödeme işlem hacmini en yüksek düzeye çıkartır
• Ödeme işleminin hızlandırılmasına, fiziksel alanın optimize edilmesine, nakit yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olan ve
gerçek anlamda yatırım koruması sağlayan yenilikçi çözüm
• Ürün taramayı, torbalamayı ve ödemeyi müşteriler için hızlı, kolay ve konforlu hale getiren mutfak tezgahı
yüksekliğindeki kasiyersiz kasa müşteri temas noktaları
• İşlem sırasında ekrana ve tüm aygıtlara kolay erişim sağlayan engelli kullanımına uygun tasarım
• Kolay anlaşılır LED yönlendirme ışıkları
• CHEC yazılımı ile perakendeciye her kasadaki banknot ve madeni para birimi düzeylerini uzaktan, proaktif olarak
izlenmesine olanak sağlayan standart nakit para takibi ve raporlama imkanı
• Ürünleri bir ağırlık güvenliği veritabanı doğrultusunda doğrulayan güçlü güvenlik platformu ve zaman içinde güvenliği
artıran ve müdahale gereksinimi azaltan kendi kendine öğrenme yeteneği
• PCI güvenlik standartları uyarınca doğrulanan tek kasiyersiz kasa yazılımı; CHEC

Kasiyersiz Kasa Uygulama Özellikleri
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Nakit para ödeme yapabilme seçeneği
Nakit ödemelerde para üstünü noksansız ödeme
Ortak POS cihazı ile tüm kredi kartları ile ödeme
Alışveriş çeki ile ödeme yapabilme
Müşteri puanı ile ödeme yapabilme
Müşteri kartı ile puan toplayabilme
Müşteri puanını görüntüleyebilme
Barkodsuz adetli ürünlerin ekrandan seçilerek satış yapılabilmesi
El ile ürün barkodunun girilerek satış yapılabilmesi
Müşteri asistanı yardımıyla çoklu ürünlerin satışının sağlanması
Barkodsuz kg’lı ürünlerin ekrandan seçilerek satış yapılabilmesi
Ürün bazında tanımlanmış olan tutarsal indirimlerin gösterilmesi
Ürün bazında tanımlanmış olan yüzdesel indirimlerin gösterilmesi
Toplam kazanılan indirimlerin hesaplanması ve ekranda gösterilmesi
Satılan ürünlerin yaş denetimine tabi olması durumunda asistan yardımının sağlanması
Toplam ürün satışlarının raporlanması
Müşteri asistanın yapmış olduğu fiş iptal ve ürün iptallerinin sorgulanması
Gün sonu gibi işlemlerin yönetim paneli aracılığı ile kolaylıkla yapılabilmesi
Ürün ağırlıklarını tanıyarak yanlış ürün satışına izin verilmemesi
Kolay kullanım ve hızlı alışveriş
3 Al 2 promosyonları
Pick and Mix promosyonları
Hediye promosyonları
Puan promosyonları
İndirim promosyonları
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En İyi Uygulamalarla Kasiyersiz Kasa Başarısını Artırın
Toshiba, hizmet desteği ve mağaza operasyonlarına ilişkin en iyi uygulamaları da kapsayan uçtan uca çözüm odaklılığıyla
perakendecilere başarılı kasiyersiz kasa projeleri sunulmasına yardımcı oluyor. Kasiyersiz kasa çözüm uygulamalarını dünyanın
her yanında gerçekleştirilen çok sayıda kurulum doğrultusunda geliştiren Toshiba, projenin iyi tanımlanmış olmasını, etkin olarak
yönetilmesini, sürekli olarak izlenmesini sağlamak için müşterileriyle birlikte çalışmaktadır.
Kasiyersiz kasa projesinin başarılı olmasına yardımcı olacak beş önemli nokta:
1. Kasiyersiz kasa için iyi tanımlanmış ve mutabakata varılmış hedefler ve başarı kriterleri belirlemek
2. Geniş kapsamlı destek elde etmek için mağaza düzeyinde güçlü proje yönetimi oluşturmak
3. Kasiyersiz kasa ile ön ofis operasyonlarını bütünleştirerek kasiyersiz kasa performansını optimize etmek. Örneğin, kasiyersiz
kasa ünitelerinin yakınında geleneksel kasalar açılması, müşterilere açık bir seçim şansı sunar ve iş hacminin ve satışların
artmasına yardımcı olur.
4. Güvenlik ile ödeme hızını dengelemek için güvenlik düzeylerini yönetmek.
5. Uygun sayıda personel ile kasiyersiz kasaya etkin biçimde ilgi gösterilmesini sağlamak. Kasiyersiz kasa için kullanımı teşvik
edecek, gerekli olduğunda destek sağlayacak ve varsa soruları yanıtlayacak müşteri dostu çalışanlar atayan mağazalar, iş
hacmini artırabilir, müşteri memnuniyetini geliştirebilir ve çalışan verimliliğini yükseltebilir.

Toshiba Kasiyersiz Kasa Sistem 6 Teknik Özellikler
Sistem Konfigürasyonları
Kasa (Lane)
Modelleri

• Nakit ve kredi kartı ile ödeme modelleri
• Tara ve torbala modelleri ile bantlı modeller
• Microsoft Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) ve Toshiba 4690 OS modelleri

Temel Bileşenler

• Sistem ünitesi: Toshiba SurePOSTM 700 serisi Lane PC
• Monitör: Toshiba SurePointTM düz panel, yüksek çözünürlük, renkli dokunmaya duyarlı ekran 15 inç (38 cm)
• Standart banknot giriş ve çıkışları (nakit modeller) ile isteğe bağlı banknot geri dönüştürme yeteneği
• Standart madeni para geri dönüştürme (nakit modeller); yeni toplu madeni para yükleme yeteneği; ek taşıyıcı
kanallara duyulan gereksinimi ortadan kaldıran yeni madeni para hunisi
• Güvenliğin iyileştirilmesi için ödeme modülüne ayrı erişim
• Unutulan para üstünü algılayan banknot ve madeni para çıkışı sensörü
• Kişisel tanımlama numarası (PIN) tuş takımları
• Toshiba SureMarkTM yazıcı seçeneklerini destekler

Ölçüler

• Tüm üniteler modülerdir ve eşit yüksekliğe 32 inç (81 cm) ve genişliğe 35 inç (89 cm) sahiptir
• Bir, iki, üç ve altı torbalı seçenekler mevcuttur; toplam koridor uzunlukları 125 inç ile 177 inç (318 cm ile 450 cm)
arasında değişir. Çeşitli taşıyıcı bant uzunlukları mevcuttur.

Yazılım
Kasa (Lane)
Ortamı

Toshiba CHEC Lane Uygulaması Bileşenleri:
• IBM DB2 Express Edition yazılımı
• Toshiba Remote Management Agent yazılımı
• Store Integrator grafik kullanıcı arabirimi ve POS Business Component yazılımı dahil olmak üzere Toshiba Store
Integrator
• Yazılım geliştirme tool’u (yalnızca Windows)
İşletim Sistemi:
• Toshiba CHEC modelleri: preload WEPOS yazılımı ya da 4690 OS Enhanced Terminal

Toshiba
Back-Office
System Server
(BOSS) Ortamı

Toshiba CHEC Arka Ofis Uygulaması Bileşenleri:
• IBM WebSphere Application Server yazılımı
• Toshiba DB2 yazılımı
• Toshiba Remote Management Agent yazılımı
İşletim Sistemi:
• Toshiba CHEC modelleri/BW4 için Toshiba BOSS: Microsoft Windows Server 2008
• Enterprise BOSS için: Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit) veya Windows Server 2012 R2

Satış Noktası
Entegrasyonu

• Çeşitli satış noktası uygulamaları ile entegre edilebilir hazır arabirim
• Toshiba Application Client/Server Environment (ACE) ve Toshiba Supermarket Application (SA) ile entegre
edilmiş satış noktası referans çözümleri

Mobil Terminal
Yazılımı

• Tüm kasiyersiz kasa üniteleri için uzaktan kasiyer yanıtı yeteneği (mevcut kablosuz ağlar üzerinde çalışır)

Garanti

• 2 yıl garanti
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Neden Toshiba?
Toshiba Global Commerce Solutions, bütünleştirilmiş mağaza içi ve perakende çözümleriyle dünyanın önde gelen lider
şirketidir. Tüm dünyada perakende müşterilerine yeni ve heyecan verici olasılıkların kapılarını aralayan, ödeme, müşteri
etkileşimleri ve perakende operasyonları için uçtan uca çözümler sağlar.
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