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Mini sistem fiscal  

la 1568 Lei, tva inclus 
 

 

Avem placerea de a va propune un sistem format din urmatoarele componente: 
 

 
 

Produse Cantitate    
(buc.) 

Pret unitar  
Lei cu TVA inclus 

Pret total  
Lei cu TVA inclus 

Echipamente 

Casa de marcat cu jurnal electronic Datecs DP150 alimentare priza 1 900 900 

Cititor coduri 1D Zebra Symbol LS1203 USB Negru Cu Stand 1 336 336 

Programe si servicii 

Program de vanzare si gestiune Sedona Cloud - 1 an 1 450 450 

Pret total fara discount - Lei 1,686 

Pret total cu discount 7 % pentru plata integrala in avans - Lei 1,568 
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Servicii Gratuite complete pentru punerea în funcțiune: 

 Livrare în toate orașele principale, in maxim 24 de ore. 
 Depunerea dosarului la D.G.F.P. pt. jud. Ilfov și Constanța, iar pt. Mun. București prin intermediul  

unei Împuterniciri Avocațiale în valoare de 80 Lei, tva inclus. 
 Fiscalizare la sediul dvs. și instruirea personalului. 
 Programarea listei inițiale de articole, indiferent de numarul acestora. 

Accesorii Gratuite: 

 Cabluri de conectare 
 Două role 
 Placuță cu inscripția “Păstrați bonul fiscal” și placuță cu date de contact ale O.P.C. București. 

 

Avantajele sistemului:  
 Conectarea cântarului la casa de marcat reduce timpul unei vânzari și elimină posibilitatea de 

eroare a operatorului la tastarea greutății. 

 Cititorul de coduri de bare vă ajută la emiterea de bonuri cu denumirea fiecarui articol fără a 
tasta manual codul produsului. 

 Sertarul de bani se deschide automat la apăsarea tastei Total. De asemenea, se poate deschide 
din cheie oricănd este necesar. 

 Produsele recomandate sunt rezistente in medii dificile (ex.: piețe, spații deschise) și la utilizare 
intensă. 

Opționale:  
 Program de vânzare pe casa de marcat și gestiune stocuri Facturis. Este necesară instalarea unui 

computer lângă casa de marcat, la care se vor conecta toate echipamentele sistemului. 

 Program profesional de gestiune pentru magazine Sedona Retail. Computerul poate fi instalat 
lângă casa de marcat (front-office) sau în biroul din spate (back-office). 

 Program DatPlu pentru editarea articolelor în memoria casei de marcat. 

 Alte echipamente din ofertele noastre, precum: computer cu monitor clasic sau touch-screen 
(nou sau recondiționat), imprimantă de etichete autocolante, marcator de prețuri, ș.a. 

 

 

Componente: 
 

 

Datecs DP150  

Casa de marcat compacta, cu jurnal electronic, model 2018, avizata conform 
normelor legislative in vigoare. Conectivitate: 1 x mini USB; 1 x RS232C; 1 x 
LAN; model GSM incorporat. 
Comunicarea cu РС permite:    
-      programarea, citirea si emitererea de rapoarte din baza de date a articolelor; 
-      configurarea parametrilor AMEF; 
-      emiterea de bonuri fiscale, rapoarte de inchidere precum si emiterea de documente 
nefiscale (precum facturi). 
Consumabile: hartie termicacu latime de 57 mm, grosime de la 60 la 72 µm, diametrul rolei 
pana la 50 mm (usual 40m lungime). 
Denumire articole PLU cu pana la 72 de caractere. Caractere per linie: 32 sau 42. 
Imprimare grafica: logo grafic sau coduri de bare, cu dimensiune 384 х 96 dots (max. 384 x 336 
dots). 
Tastatura in limba romana. 
Meniu prietenos, in limba romana. 
Memorie de articole: 100 000 
Tipuri de taxe: 5 cote TVA programabile; 1 x Scutit TVA; 1 x Alte Taxe 
Departamente: Pana la 99 
Nr. operatori: 30 

Pret: 900 lei/Tva inclus 
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Cititor coduri cu fir ZEBRA LS1203   

Modelul economic de la Motorola oferă la un preţ accesibil toate 
avantajele specifice producătorului: fiabilitate, garanție 2 ani, 
asistență. Suport de masă opțional. Culoare alb sau negru. 
 

Tehnologie de scanare: Laser. Distanţă maximă de scanare: 32 cm 
Variante de conectare: USB, PS2, RS232, casa de marcat.  
Funcţie de scanare continuă: DA. Culori disponibile: gri deschis, negru.  
Garanţie: 2 ani. Originea mărcii: Statele Unite 

 
Pret:  336 Lei, TVA inclus 

 

 

 
 

Sedona Cloud   

Program de facturare si gestiune stocuri cu sincronizare cloud. 
Utilizare din browser, de pe orice tip de dispozitiv (telefon, tableta, 
laptop) sau din aplicatia desktop Windows, ce permite folosire si in 
cazul deconectarii de la internet.   
 

AVANTAJE CLOUD: 
Pastrarea datelor in siguranta pe server 
Actualizari automate & gratuite 
Centralizarea informatiilor din mai multe magazine   
 
AVANTAJE GENERALE SI FUNCTIONALITATI: 
Interfata intuitiva 
Multi-language, multi-valuta 
Multiple formate de documente, personalizabile inclusiv cu logo firma 
Facturare din mers, de pe orice dispozitiv: laptop, telefon sau tableta 
Evidenta incasari si solduri - exact ca un asistent personal 
Informatii esentiale despre afacerea ta, in dashboard: vanzari vs cheltuieli, incasari vs plati, 
solduri de casa etc. 
Grafice de vanzari/cheltuieli si rapoarte 
Optiuni avansate drepturi utilizatori 
Multipli si submultipli pentru unitati de masura - versiunea Gestiune. 
Control al preturilor diferentiat pe magazin. 
API pentru integrare cu marketplace-uri si magazine online 
Emitere de bonuri fiscale pe majoritatea modelelor de case de marcat  
Lucram permanent la adaugarea de noi functionalitati. In curand vom lansa aplicatie nativa 
pentru Android.  

Pret:  450 Lei, TVA inclus 

 

 

 

 

 
 

 

Detalii ofertă: 
 

 Livrare gratuită în toate orașele principale. 

 Modalități de plată: transfer bancar (în avans), numerar la livrare, cu cardul pe site sau la sediul Sedona. 

 Programare listă de articole în casa de marcat gratuită. Vă punem la dispoziție liste uzuale de articole PLU. 
Pentru adaugările ulterioare vă recomandam încheierea unui Contract de service.  

Discount acordat pentru achiziționarea întregului pachet: 118 Lei, tva inclus 
 

Preț total: , tva inclus.  1686 Lei
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 Fiscalizare și instruire operatori gratuită. 

 În cazul în care sunteți interesați, vă rugăm solicitați placute din PVC gratuite, cu texte obligatoriu de afisat 
in spații comerciale. 

 Garanția aparatelor: 1 an 

 Cântarul se livrează cu Certificat de conformitate în baza căruia verificarea metrologică este valabilă 1 an de 
la cumpărare. 

 Toate componentele se livrează cu cabluri de conectare și sunt pre configurate pentru comunicație. 

 Se pot înlocui produsele menționate mai sus cu alte aparate similare din ofertele noastre mentinându-se 
discountul acordat achizitionarii a 4 componente. 

Vă mulțumim!  
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