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O Multixop® surgiu a partir da necessidade de num 
mesmo produto conciliar de forma simples e eficaz 
(correspondendo às necessidades cada vez mais 
abrangentes do mercado actual) um terminal POS com 
a gestão corrente do seu negócio. 

Sabemos que por vezes o mais difícil são os primeiros 
passos, por isso gostamos de inovar e fornecer a quem 
começa, soluções práticas e simples.

A PENSAR EM SI 
    E NO SEU NEGÓCIO
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Nós sabemos que tempo é dinheiro, por isso com o  
Multixop® críamos um menu de vendas em que o 
aspecto visual e prático das acções de vendas fosse 
de fácil execução.
 

Num mesmo ecrã é possível criar artigos de venda 
rápida(divididos por grupos), pesar com eficácia e 
rapidez produtos de pequena e média dimensão ou 
gerar uma conta corrente, usar múltiplos empregados 
sem ter  de terminar qualquer operação, visualizar o 
total de artigos vendidos, fazer pagamentos mistos, 
emitir facturas em talão ou formato A4, anular 
produtos incorrectamente vendidos, efectuar notas 
de crédito, ver extratos de contas correntes… 
permitindo-lhe assim uma maior fiabilidade, 
comodidade e rapidez no atendimento dos seus 
clientes.

CARACTERÍSTICAS:

OPCIONAIS:

 • Múltiplos utilizadores
 • Fácil programação de novos artigos
 • Fácil alteração de preços
 • Contas correntes
 • Vendas múltiplas em modo de suspensão
 • Documentos em A4(facturas; Guias de transporte)
 • Gestão de stocks
 • Inventários
 • Entradas de produtos por facturas de fornecedores
 • Gestão de stock mínimo
 • Notas de crédito
 • Fichas de clientes
 • Fichas de fornecedores
 • Controlo de armazéns
 • Mapas  analíticos de vendas/compras
 • Exportação de dados para excel/word
 • Display Lcd para cliente 7”
 • Sistema operativo Windows

 

 • Leitor de código de barras
 • Gaveta de dinheiro
 • Impressora A4 para relatórios
 • Impressora de talões
 • Ligação a software de back 
o�ce para gestão

Processador: Intel CPU N3060, 1,60 Ghz

Sistema operativo: Windows

Memória: 4 Gb

Disco: 120 Gb

Ecrã TFT: 1024 X 768

Painel Touch: 5-wire sensível ao toque

Comunicação: Lan 10/100/1000 Gb ethernet

Portas I/O: 4 portas Usb; 1 porta Rs 232c; 1 
porta Hdmi; 1 porta teclado; 1 porta rato

Alcance – precisão: 6 Kg -2g/15 kg -5g

Dimensões: 360mm X 280mm

ESPECIFICAÇÕES:
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