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KĀPĒC                         ?mini 

Vēl daži iemesli iegādāties tieši šo risinājumu:
saņemsi pilnvērtīgu r_keeper kasi;
darbs ar mini_rk ir ļoti vienkāršs un viegli apgūstams;
mini_rk kases sistēma atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta prasībām;
draudzīga 7/24 servisa apkalpošana;
saprotam klienta vajadzības un esam pretimnākoši;
mums ir 20 gadu pieredze kases sistēmu tirdzniecībā Baltijas valstīs.

IZDEVĪGI ĀTRI PERSPEKTĪVI

Labākais
cenas/kvalitātes

risinājums Latvijā
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 Jebkurā brīdī mini_rk 
 komplektu var
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risinājumam 

Pateicoties Cloud
tehnoloģijai, risinājuma

ieviešanas process
notiek salidzinoši ātri



mini_rk risinājums paredz tikai vienu
r_keeper kasi vienā objektā. Kasi var
izmantot arī izbraukuma tirdzniecībai.

Ir iespēja pievienot kases sistēmai
papildus perifērijas aprīkojumu. 

Darbības starts
nelielam uzņēmumam 

Iespējas sistēmas
modernizācijā

Inovatīvs uzņēmuma automatizācijas
risinājums, balstīts uz "Cloud" teh-
noloģijas iespējām, kas palīdzēs Jums
vieglāk un ātrāk pārvaldīt savu biznesu . 

mini_rk - viens no
pieprasītākajiem
risinājumiem Latvijā 



CLOUD SERVERIS
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"CLOUD" TEHNOLOĢIJA 
MINI_RK RISINĀJUMĀ

Mākoņu tehnoloģija (cloud technology) ir informācijas tehnoloģiju pakalpojumu kopums, kas saglabā un
apstrādā datus mākoņu serverī. Pieklušana pie tā notiek caur internetu, Mākoņu tehnoloģija ir noderīga, ja vēlaties
saglabāt datus, vai izmantot  programmatūru, bet negribat to instalēt savā datorā.  Mini_rk risinājuma gadījumā
mākoņu serverī atrodas  RK_WEB_MAN un r_keeper kases programmatūra un dati. 



EKL (elektroniskas kontrollentes) pārskatu un konkrēto čeku pārlūku;
on-line datus no kases sistēmas;
sagatavoto atskaišu pārsūtīšanu uz e-pastu.

Bāzes komplektā saņemsiet standarta RK-WEB-MAN atskaites (pēc
ēdieniem, pēc viesmīļiem, apgrozījums par periodu, par nodokļiem,
sistēmas bilanci). Atskaites var aplūkot, kā menedžera datorā, tā arī
viedtālruņa vietnē.

Papildus var iegādāties (opcionāli):

RK_WEB_MAN
MENEDŽERA
PROGRAMMATŪRA

Kases sistēmas iestatījumi un datu pārvalde

Atskaites

Integrācija ar citām sistēmām

ievadīt un labot ēdienus/dzērienus ēdienkartē (dzēst, mainīt cenas);
piešķirt atlaides čekam;
reģistrēt darbiniekus.

Iespēja veikt pārvaldi kā no menedžera datora, tā arī no viedtālruņa:

Bāzes komplektam mini_rk nav paredzēta integrācija ar citām
noliktavas vai grāmatvedības programmatūrām, jo risinājums ir
domāts tikai uzņēmuma darbību uzsākot. Bet vienmēr ir iespēja
paplašināt  līdz r_keeper pilnvērtīgam komplektam (r_keeper
menedžera programmatūra, r_keeper kases programmatūra plus
StoreHouse noliktavas pārvaldes programmatūra). 



KAS IR IEKĻAUTS
RISINĀJUMĀ?

Ir iespēja pievienot (opcionāli) dažādu perifērijas aprīkojumu:
_ QR kodu lasītāju,
_ MCR,
_ bankas karšu terminālu Verifone Vx820,
_ svarus,
_ servisa printeri virtuvē.

_ mini_rk kase (dators ar skārienekrānu,

printeris,  kl ienta displejs,  f iskālais modulis) ,

naudas lāde;

_ piekļuve mākoņa risinājumam RK-WEB_MAN un

r_keeper kase ar attālinātas datubāzes vietu

ēdienkartei un atskaitēm.

Kases sistēmas specifikācija (kā viens no variantiem):
_ Touch Screen 11,6 inch POS Termināls;
_ Iebūvēts termo printeris, 80mm;
_ Iebūvēts klienta displejs: 2*20 VFD;
_ Kases sistēmas izmērs: 39,5cm x 37,5cm x 16cm;
_ Svars: 3,4 kg;
_ Naudas lādes izmērs: 33cm x 33,5cm x10,5cm.

Papildus (opcionāli) var iegādāties:
_ EKL (elektroniskas kontrollentes) pārskatu un konkrēto čeku pārlūku;
_ on-line datus no kases sistēmas;
_ sagatavoto atskaišu pārsūtīšanu uz e-pastu.



TEHNOLĢIJAS ATTĪSTĀS 
KOPĀ AR JŪSU BIZNESU
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Sazinies ar mums: 
(+371) 67409470, (+371) 28442272
www.ucs.lv
ucs@ucs.lv


