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OctoPOS 3
nová generace pokladních systémů

čerpací 
stanice
PHM

prodejny
a výdejny 

zboží

městské
systémy

vstupenkové
a rezervační

systémy

Každý provoz je unikátní, a proto i my 

v OCTO-TECHNOLOGY klademe důraz na 

individuální přístup ke každému zákazníkovi.  

Naši pracovníci vždy zkonzultují vaše potřeby 

a nastaví naše řešení na míru vašim potřebám.

 24hodinový servis/7 dnů v týdnu 

 Nonstop helpdesk

 Široká škála servisních modelů

OctoMAT
Prodejní automaty  

pro 24hodinový provoz 

čerpacích stanic, prodej 

vstupenek a služeb

OctoMobil
Online řešení pohodlné 

inventury zboží pomocí  

mobilní aplikace na vašem 

telefonu

Do svého mobilu si stáhněte přes

DOMS
Moderní forecourt pro komunikaci 

a řízení více než 190 různých 

komunikačních protokolů 

externích technologií



Třetí generace prodejních a pokladních řešení 

OctoPOS nabízí komplexní řešení prodejních aktivit 

na míru vašim potřebám. Díky moderní konstrukci je 

systém OctoPOS 3 vhodný pro širokou škálu provozů 

od řízení a prodej na čerpacích stanicích PHM, 

přes pokladny prodejen a výdejen zboží, pokladny 

prodávající vstupenky na památky nebo jiné atrakce 

až po městské systémy obecních úřadů a městských 

pokladen. Je zcela jedno jestli provozujete malou 

prodejnu nebo síť čerpacích stanic. Systém se vždy na 

míru přizpůsobí vašim potřebám a potřebám vašeho 

provozu. Je možné jej libovolně kombinovat a díky 

tomu můžete mít jedno řešení pro více provozoven.

 Zefektivněte a zrychlete odbavení vašich zákazníků

 Kombinujte libovolně provozy včetně čerpacích 
stanic PHM

 Získejte možnost prodeje 24 denně v kombinaci 
s technologiemi OctoMAT a OctoGATEWAY

 Získejte přehled o dění na vašich provozech / čerpacích 
stanicích online v reálném čase na jednom místě

 Rozšiřte možnosti vašeho prodeje o online služby 
v kombinaci s řešeními MARKOMAT

 Provádějte inventury zboží na vaší prodejně jednoduše 
z mobilního telefonu pomocí aplikace OctoMOBIL

 Připojte a řiďte technologie jako jsou výdejní stojany 
PHM, ukazatele cen, tiskárny vstupenek, hladinoměry, 
AVI systémy a další řešení

 Přehledná barevná obrazovka s plně dotykovým 
ovládáním nebo na přání původní dotykové rozhraní 
OctoPOS2

 Rozhraní pro ovládání externích technologií 
například výdejních stojanů PHM

 Volitelné horké klávesy pro prodej nejběžnějšího 
sortimentu

 Rychlé klávesy pro platbu na jeden dotyk 
(hotovost, bankovní karty, lokální a fleet karty)

 Okamžité provozní notifikace přímo na obrazovce

 Přehledné pole účtenky včetně mezisoučtu přepočtu 
na zahraniční měny

 Přehledná správa všech obchodních aktivit provozu/
sítě (cenotvorba, zakládání a správa karet, příjem 
zboží, správa prodejních a tankovacích karet, 
správa nastavení dodavatelů a zákazníků, obchodní 
analytické nástroje, atd.)

 Kompletní správa uživatelů a uživatelských práv na 
jednom místě pro celou síť

 Dodávané v provedení All-in-one s OctoPOS nebo 
jako oddělený modul instalovaný na serveru nebo na 
CLOUDu společný pro více provozoven

 Přehledná servisní aplikace pro nastavení provozního 
prostředí na místě provozu

Octopos 3 Součásti řešení

OctoPOS      POHODA
pohodlné společné řešení  
pro online přenos dat

OctoCBOS
Central Back Office System
modul managementu provozu

OctoSBOS
Service Back Office System
modul servisního nastavení provozu

OctoPOS
modul prodejní pokladny

Kompatibilní také s…


