
Grupul Zucchetti satisface 

nevoile tuturor celor care 

gestionează evenimente 

sportive, spectacole şi activităţi 

de divertisment cu număr mare 

de vizitatori, cu o platformă 

completă de soluţii integrate 

pentru gestionarea clădirilor: 

siguranţă, confort şi libertate 

de mişcare pentru fani, servicii 

noi pentru cluburile sportive şi 

operatorii clădirilor.

Creată pentru a gestiona infrastructuri multiple 

şi pentru a reduce volumul de lucru al 

operatorilor, soluţia multifuncţională Zucchetti 

POS pentru gestionarea comercializării de 

alimente, băuturi răcoritoare şi articole pentru 

fani este ideală pentru mediile eterogene şi 

complexe de vânzare cu amănuntul precum cele 

de catering, dar şi pentru stadioane, arene, 

cantine, magazine, târguri, parcuri tematice, 

muzee, cinematografe şi în general, pentru 

toate circumstanţele în care au loc tranzacţii. 

Vizitatorii zonelor de agrement utilizează mai 

multe posibilităţi de plată la ieşirea din baruri, 

chioşcuri, restaurante, discoteci, magazine cu 

autoservire, magazine en gros, dar şi în alte 

puncte de plată într-o reţea cu deseori cu un 

număr mare de tranzacţii zilnice.

Societăţile din sectorul hotelier şi de vânzare cu 

amănuntul pot gestiona eficient fiecare aspect 

al procesului de vânzare datorită utilizării de 

instrumente eficiente şi flexibile, bazate pe 

tehnologia standard modernă având interfeţe cu 

ecran tactil uşor de folosit şi pot gestiona 

diferite tipuri de valute şi accepta diferite 

modalităţi de plată.

Parcurile tematice, târgurile expoziţionale, 

navele de croazieră, staţiunile de schi, 

stadioanele, cluburile de golf, cinematografele 

multiplex şi muzeele încântă vizitatorii cu o 

multitudine de atracţii, facilităţi şi specialităţi 

gastronomice. 
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Zucchetti POS şi plăţi fără numerar este o 

soluţie sigură, fiabilă şi stabilă pentru mediile 

complexe şi diversificate de vânzări, fiind de 

fapt un sistem de operare care generează o 

performanţă ridicată de procesare, chiar şi în 

cazul utilizării simultane a mai multor aplicaţii. 

Suita noastră de soluţii software furnizează 

instrumente eficiente, flexibile şi uşor de folosit 

pentru gestionarea fiecărui aspect al punctului 

de vânzare (POS) şi al activităţii societăţilor de 

vânzare cu amănuntul şi din sectorul hotelier. 

Tehnici speciale precum gruparea resurselor, 

compresia datelor şi comunicarea peer-to-peer 

dintre casele de marcat asigură performanţă 

maximă.

Un singur sistem, opţiuni multiple: cu 
Zucchetti POS aveţi posibilitatea să alegeţi 
dintre mai multe module. 

Cu ajutorul Modului de bază Admin operatorul 

poate administra întregul sistem. Modulul este 

instalat pe un server sau pe un PC şi permite 

controlul şi administrarea tuturor operaţiilor la 

CUM

terminalele de casă, precum datele de 

identificare ale vânzării (articole, magazine şi 

clienţi) modificări de preţ, rapoarte, interfaţa şi 

profilul utilizatorului, cât şi promoţiile şi 

reducerile direct de la biroul central.

Cu ajutorul modulului FrontEnd dispuneţi de o 

soluţie POS multifuncţională cu ecran tactil uşor 

de folosit. Sistemul POS este scalabil şi se 

adaptează perfect restaurantelor, stadioanelor, 

cantinelor, barurilor, hotelurilor, magazinelor de 

vânzare cu amănuntul şi serviciilor de catering. 

Gestionează toate funcţionalităţile casei de 

marcat şi totodată funcţionează şi ca un cititor 

periferic de coduri de bare, carduri magnetice 

sau electronice, imprimante şi sertare pentru 

numerar. Toate funcţiile modulului FrontEnd sunt 

disponibile şi pe versiunile portabile, dotate cu 

tehnologie Windows standard şi Android, 

furnizând flexibilitate maximă pentru afacerea 

dumneavoastră. Dispozitivele portabile POS 

sunt conectate la server sau la terminalul casei 

prin intermediul WLAN, sistemul este totodată 

disponibil şi în mod off-line. 

Reîncărcarea cardurilor inteligente cu funcţie de 

plată fără numerar este posibilă în clădire prin 

intermediul terminalelor şi dispozitivelor mobile 

de încărcare (numerar sau card de credit) sau în 
mod convenabil înainte de eveniment prin web 

pe site-ul operatorilor.

Cu ajutorul modulului standard Admin Serviciu 
Masă se pot gestiona uşor toate tranzacţiile de 

la mese şi schimbul de date dintre case, inclusiv 

administrarea sălilor, a meselor şi a grupurilor 

de mese, a felurilor de mâncare, a serviciului, a 

notelor de plată separate şi a taxei de intrare.

Modulul Gestiune Clienţi ajută operatorul să 

gestioneze toate informaţiile despre clienţi şi 

conturi, inclusiv gestionarea tuturor tipurilor de 

carduri pentru clienţi, a reîncărcării cardurilor 

pre-plătite cu modalităţi de plată diferite, a 

resetării soldului, a transferului soldului 

pre-plătit între carduri, a suspendării directe a 

tranzacţiilor de pe cardurile clienţilor şi a 

definirii centrelor de cost. 

Funcţionalităţile complete ale soluţiei Zucchetti POS şi Plăţi fără numerar şi posibilitatea de a integra 

cu uşurinţă diferite sisteme creează avantaje competitive pentru toţi operatorii şi administratorii de 

clădiri. Instalarea rapidă, împreună cu setarea flexibilă, fiabilitatea maximă, performanţa excelentă şi 

uşurinţa utilizării reprezintă modelul consacrat de noi pentru succesul dumneavoastră.

Zucchetti POS şi Plăţi fără numerar face parte din platforma completă a soluţiei pentru Gestionarea 

Clădirilor şi Divertismentului destinate creării unei experienţe încântătoare şi amuzante pentru fani. 

De la achiziţionarea unui bilet, la accesul în clădire prin intermediul porţilor şi a turnicheţilor şi până la 

cumpărarea băuturilor răcoritoare de la punctele de vânzare şi a gustărilor de la baruri şi restaurante, 

aşteptarea începutului evenimentului devine un moment de relaxare. Fanii pot utiliza cardurile 

inteligente nu doar pentru control acces, dar şi pentru gestionarea plăţilor fără numerar în cadrul 

clădirii sau în afara mallurilor şi lanţurilor de magazine, datorită integrării complete cu soluţiile P.O.S. 

Mai mult, integrarea cu sistemele CRM vă oferă posibilitatea să analizaţi bazele de date ale clienţilor şi 

să procesaţi datele folosind informaţiile cardurilor lor, pentru a dezvolta acţiunile de marketing şi 

campaniile de fidelizare a clienţilor.  

  ZUCCHETTI: MEREU CU UN PAS ÎNAINTE PENTRU TINE ŞI FANII TĂI!

Gestionarea energetică 
a clădirilor:

răspunsul inteligent la problemele
cererii de energie

Ticketing & Acreditare:
integrare cu terţe 

portaluri web

Sistem de apartenenţă şi CRM: 
uşor de instalat şi complet

integrabil cu alte platforme IT

Supraveghere video CCTT:
cameră IP integrată cu turnicheţi

Control acces şi mobil:
acces rapid şi în siguranţă a mii de fani

Sistem POS şi plăţi fără numerar:
6 milioane de tranzacţii monetare în fiecare zi

Serviciu de concepere şi 
realizare smart carduri:
selectăm cea mai bună 

combinaţie pentru cuburi/clădiri


