cung tim hieu ky ve
CÙng xem xét k v thit b tính tin, dng c tính tin casio
1. Vi bao nhiêu mu thit b tính tin? Mt s ti ni nào rt cn s dng máy tính tin?
Dng c tính tin có th c chia khin cho ba kiu ch yu:
- Mu n gin dùng c lp theo nh sc thái gia ình, quá ít nhân viên kèm theo lng s mt hàng không quá
mc nhiu.
- Loi trung bình ph trách vic trông coi lên trên 10 cán b, cai qun t 30 n 100 ngi tiêu dùng (hay nh
bàn), có kh nng ni kt cùng nhau hoc là ni kt cùng vi trng tâm qun lý. Qun lí 6.000 ti 10.000 mt
hàng.
- Mu cc k ln có th qun lí c tn kho, kt ni ngang hàng hay là ni kt da theo loi v tinh ( dùng ch kèm vi
thit b l). Có th ct gi hóa n chng t chi tit 1 n mt vài tháng. Cng nh tt yu các chc nng na va mnh m hn
na hai mu lên trên tng i nhiu.
Hn na hin nay s có kiu thit b tính tin phng theo nm trên thit b tính coi là PC POS (thit b tính tin ta
phía trên thit b tính cá nhân) ng thi POS ScreenTouch Terminal - nói tt nh là POS, mu hin tng i ã
m rng các nc tiên tin (xem thêm trong mc mt vài mc dói)
thit b tính tin casio DR-270TM
Giá: 1.810.000 VN
sp siêu th in máy Phú Thnh
2. S dng dng c tính cá th (PC) nh là thit b tính tin, mu trên sánh cùng dng c tính tin bng cách nào?
máy tính tin casio phng theo phía trên dùng tính mt vài nhân m rng da vào mt vài phn mm buôn
bán, chc nng tng t nh là dùng tính tin có im tích cc nh là giao din tng t dùng tính, màn nh rng hn
thit b tính tin phi quan sát c cc kì nhiu thông tin vi lúc. In có th c tng i nhiu kiu hóa n chng t vi kích
thc khác hn kèm vi có th in vi font ting Vit. Nhc im thc s là thao tác lâu, coi nh là chng trình hay mc
mu do li lm phn mm và phn cng vì ta trên kiu thit b tính cá nhân thông thng hãy bn kèm theo tin
cy cha cao.
máy tính tin casio Casio TE-7000S
Giá: 16.050.000 VN
sn phm ti siêu th máy móc thit b in Phú Thnh
3. POS coi là gì?
POS chính là gi tt bi Point Of Sale (hay có th thy gin n chính là Cai qun bán buôn bán l)
POS chính là vic i kèm tuyt diu bi dng c tính tin kèm theo máy tính cá nhân. Vic m mang do POS
là s kt hp các kinh nghim úc rút c t thit b tính tin nh mi lúc kèm theo phn mm hin i phía trên giao
din mu ca s - vài phím bm c biu l trc tip trên màn hình, gin n trong iu khin và tng i d s dng khi tìm
hiu kim. Tuy th iu này mi thc hành có kh nng c trên phn cng m rng hoàn ho. y là k thut màn hình
Touch-Screen - iu khin trc tip n lên trên màn hình, không cn bàn phím hoc là chut (quen thuc vi vn
phòng tuy nhiên không phù hp trong bàn hàng)
S dng POS, bn có tay tt tt nhng vic tiên tin hn ht ca vic m rng mà khoa hc mang n cho ta tin ích ti
ph trách vic trông coi ng thi kinh doanh.

Dng c tính tin CASIO QT 6600
Giá: 40.000.000 VN
Bo trì: 12 tháng
sn phm thit b chm công th trong bách hóa máy móc thit b in Phú Thnh
4. u im bi h POS coi là gì?
Thao tác mau l, chun xác, tin cn cao, cai qun có th c tt c mc dù vy gì cn thit trong kinh doanh.
Mô hình p mt, quyn quý, thêm vào s tin tng cho nhân viên cng nh khách hàng. Cho rng c th bc ng
thi tính cht lng cao do bn kinh doanh.
Nhc im ca h POS gi này là vn còn thiu giao din ting Vit ng thi coi là phí tn ban u ln hn trc mt s loi
dùng tính tin. Bù li nó thc s tác dng bi công sut kèm vi mt s tính nng vt tri.
Mt khác POS có kh nng ni kt toàn cu cho mt vài tp oàn ln xuyên quc gia.

Dng c chm công th t Ronald Jack SC403
Giá: 3.140.000 VN
Bo hành: 12 Tháng
sn phm trong siêu th máy móc thit b in Phú Thnh
5. Kiu POS cng m mang mnh hn ht sau này?
Chun xác, cùng mt vài c thù vt tri cng nh tính nng tin ích, Gi này POS phát trin rt mnh m trong mt
vài nc tiên tin. Mai sau, chúng có th ã thay i a s vài dùng tính tin kèm theo thay i tt c h dùng mô
phng dùng PC. Trong lúc môi trng m rng, giá hàng hóa do POS cng chng còn c coi là tr ngi tip cn
kèm vi s dng chúng na.

