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O POS ANDROID encontra-se disponível 
para download no Google Play

O POS ANDROID é uma solução 
adequada para todos os negócios 
que reconhecem na mobilidade um 
fator de diferenciação, quer se trate 
de uma loja ou cadeia de lojas, 
venda ambulante, quiosque, táxi, 
etc.

Funcionando de forma autónoma ou 
integrada com o ERP, permite a 
emissão de documentos e consulta 
de informação de forma simples.

Disponível para qualquer 
equipamento ANDROID – Tablet, 
POS, Telemóvel - permite a ligação a 
leitores de código de barras, de 
cartões, impressoras e gavetas, 
maximizando o seu potencial de 
utilização.

Dadas as suas características de 
mobilidade, esta aplicação alarga a 
sua intervenção a novas 
oportunidades de negócio - não 
limitadas a um espaço físico - por 
exemplo, com a participação em 
demonstrações, feiras ou lojas 
pop-up.
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Este POS 
revolucionário 
permite faturar em 
qualquer lugar e em 
qualquer dispositivo 
ANDROID. A baixo 
custo, de forma 
rápida e sem 
limitações.

A quem se destina?
Adaptável a qualquer sector, o POS ANDROID 
responde a todas as necessidades de gestão 
do retalho - controlo de faturação, emissão 
de documentos, gestão de caixa, etc. – sem 
nenhuma limitação de mobilidade.

Baixo Investimento
Pensado para qualquer equipamento 
ANDROID.

Completo
Ligação a leitores de código de 
barras, de cartões, impressoras e 
gavetas, maximizando o seu 
potencial de utilização.

Mobilidade para o seu negócio
Pode ser utilizado na loja física, em 
quiosque, negócios de auto-venda, 
ou em qualquer local onde encontre 
os seus clientes.

Acesso rápido a informação
Consulte e altere de forma rápida e 
simples informação de produto e 
clientes no seu software POS.

Design Otimizado
Interface intuitiva e focado na 
usabilidade do utilizador.

Quais as vantagens?

Principais funcionalidades

Emissão de documentos certificados: Fatura, Fatura            
simplificada, nota de crédito, documentos de 
transporte, etc.

Emissão de talão de troca manual e automática;

Permite a faturação por valor total; 

Gestão de descontos, promoções e ofertas;

Gestão de Clientes e contas correntes;

Registo de movimentos de entradas e gestão de 
stocks;

Diferentes meios de pagamento;

Controlo de folhas de caixa por meio de pagamento 
(numerário, cheque, multibanco, etc.);

Leitura automática de código de barras;

Ligação a periféricos (leitores, impressoras, gavetas, 
TPA, etc.)

Personalização do ambiente POS;

Definição de permissões por utilizador;

Preparado para 1 ou vários postos integrados com 
backo�ce;

Geração de ficheiro SAFT-PT (Ficheiro de Auditoria 
Fiscal Normalizado);

Software Certificado.


