
www.dotykacka.pl

Wsparcie
techniczne

24/7

MOŻESZ JĄ

MIEĆ JUŻ OD

48,30zł/mc



OPROGRAMOWANIE

Przygotuj się na fiskalizację online

Dotykačka ŁATWO
ponad 50 funkcji, obsługa sprzedaży,
raporty, rezerwacje, zdalny dostęp,
aktualizacje, wsparcie techniczne

Dotykačka KOMPLET
ponad 70 funkcji, obsługa sprzedaży,
magazyn, raporty, rezerwacje, zdalny dostęp,
aktualizacje, wsparcie techniczne

Dotykačka NIEOGRANICZONA
ponad 75 funkcji, obsługa sprzedaży, raporty,
rezerwacje, mobilny sprzedawca, zdalny dostęp,
happy hours, aktualizacje, wsparcie techniczne

* cena z 30% rabatem za miesiąc przy
   płatności za 3 lata

* cena z 30% rabatem za miesiąc przy
    płatności za 3 lata

* cena z 30% rabatem za miesiąc przy
  płatności za 3 lata

48,30 zł*
od

69,30 zł*
od

118,30 zł*
od

cena regularna 69 zł/mc cena regularna 99 zł/mc cena regularna 169 zł/mc 

WSZYSTKIE CENY NETTO

1x 10x

Plany abonamentowe Dotykačka
NIEOGRANICZONAKOMPLET

ny Sprzedawca

Rejestracja sprzedaży

Wsparcie dla fiskalizacji online

Zarządzanie bazą produktową

Zdalne zarządzanie przez chmurę (dostęp online)

Zestawienie rachunków pracownika

Wykazy, raporty, statystyki (dostęp online)

Aplikacja Mobil

Obsługa promocji (happy hours)

Wsparcie techniczne 24/7 (telefon, email, online)

Zarządzanie Magazynem

FUNKCJE

Rejestracja czasu pracy

Integracja z Uber Eats 

ŁATWO

Płatność rachunku w gotówce, kartą i bonami 

Mapa stołów

Programy lojalnościowe

Rezerwacje 1000 ∞100



  

MOBILNY
SPRZEDAWCAREZERWACJEPUNKTY 

LOJALNOŚCIOWE
APLIKACJA
MAGAZYN

TERMINAL
PŁATNICZY

WYŚWIETLACZ
KLIENTA

SYSTEMY
KSIĘGOWE

LISTA
OBECNOŚCI

System kasowy Dotykačka
to sprzęt i oprogramowanie wyposażone w funkcję zdalnego dostępu. Dzięki tej

funkcjonalności masz pełną kontrolę nad swoją firmą i dostęp do wszystkich 
danych, kiedy tylko tego potrzebujesz i gdziekolwiek jesteś. Wystarczy połączyć
się online z systemem, aby mieć możliwość kontroli pracowników, sprawdzenia 

raportów sprzedażowych lub przeanalizowania zasobów magazynowych.

Chmura Stany
magazynowe

Zarządzanie
personelem

Obroty
 

Wiele więcej



WYBRANE AKCESORIA

Drukarka bonowa 
USB/COM/LAN, 80 mm

499 zł

4G, Wi-Fi 

499 zł

Tablet Dotykačka 8"

Mobilnego Sprzedawcę

USŁUGI
PEŁNA SPECYFIKACJA USŁUG DOSTĘPNA NA STRONIE WWW.DOTYKACKA.PL

System kasowy Dotykačka

nowej generacji jest kompatybilny z popularnymi modelami drukarek fiskalnych, wyposażonych
w funkcjonalność fiskalizcji online dostarczanych m.in. przez Elzab, Posnet, Novitus oraz Emar.

Dotykačka współpracuje także z wieloma innymi urządzeniami i akcesoriami, takimi jak wagi
elektroniczne, czytniki RFID, terminale płatnicze, skanery, szuflady kasowe czy drukarki bonowe.

Masz do dyspozycji wsparcie techniczne 24/7 na www, email i telefon.
Sprawdź na wsparcie.dotykacka.pl.

499zł / 3 godz

Instalacja pełna
Podłączenie i uruchomienie systemu kasowego Dotykačka
oraz przeszkolenie z obsługi.

każda następna godzina 99zł

a 14"

Jeśli już masz drukarkę fiskalną

Terminal Dotykačk

1 349 zł

Wi-Fi LAN 

1 299 zł

Wyświetlacz Klienta 14"
Wi-Fi LAN 

WSZYSTKIE CENY NETTO



Łatwiejsza praca dzięki dużemu ekranowi
dotykowemu i nowoczesnemu systemowi
na platformie Android.

Szybsza obsługa klientów dzięki
czytelnemu interfejsowi oraz współpracy
z czytnikami kodów i automatycznemu
odczytowi wagi.

Intuicyjna praca z systemem kasowym
bez konieczności skomplikowanej
instalacji i konfiguracji.

Łatwa rozbudowa systemu o kolejne
urządzenia i akcesoria, z możliwością

centralnego zarządzania.

Stały dostęp do aktualizacji systemu,
sterowników i dodatkowych modułów.

Pełna dokumentacja online oraz
profesjonalne wsparcie techniczne

dostępne telefonicznie lub mailowo.

Dostępw czasie rzeczywistym do informacji
o przychodach, zapasach magazynowych
oraz działaniach pracowników.

Integracja z chmurą obliczeniową,
umożliwiającą dostęp do systemu
oraz generowanie zestawień i raportów
z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Wszechstronny system kasowy,
gotowy na fiskalizację online,

kompatybilny z popularnymi modelami drukarek
fiskalnych - m.in. Emar, Novitus i Posnet.

Minimalizacja ryzyka pomyłek i strat
dzięki pracy z produktami i kategoriami

bezpośrednio w kasie oraz możliwości
wdrożenia elastycznej polityki cenowej.

10 powodów, dla których warto wybrać
system kasowy nowej generacji Dotykačka

www.dotykacka.pl



 
Wszystkie produkty z katalogu Dotykacka „Niezawodny system kasowy” dostępne są  

we wszystkich salonach sprzedaży SAS oraz u naszych doradców: 

 

Zielona Góra 

ul. Chmielna 15  68 320 80 70  sas@sas24.pl 

Robert   601 63 63 17  Kierownik serwisu fiskalnego 

Marcin   601 63 63 22  Specjalista ds. kas fiskalnych i oprogramowania 

Adam   601 63 63 26  Specjalista ds. kas fiskalnych i oprogramowania 

 

Gorzów Wlkp. 

ul. Okólna 29  95 732 06 93  gorzow@sas24.pl 

Mateusz  601 63 65 68  Specjalista ds. kas fiskalnych i oprogramowania 

 

Poznań 

ul. Główna 31  61 872 40 20  poznan@sas24.pl  

Michał   601 63 63 41  Specjalista ds. kas fiskalnych i oprogramowania 

Hubert   601 63 63 42  Specjalista ds. kas fiskalnych i oprogramowania  


