Prezentare program pentru case de schimb valutar

SPEED TRANSFER EXCHANGE
Programul se comercializeaza in cadrul sistemului POS avizat la MInisterul de Finante denumit “Datecs
POS Speed Transfer Exchange”, ce cuprinde:
-

Imprimanta fiscala Datecs FP550 T
Display pentru client Datecs DPD 201
Aplicatie software Speed Transfer Exchange

Optional se poate conecta sertar de bani la imprimanta fiscala.
Va rugam sa accesati www.aparaturafiscala.ro pentru a descoperi alte oferte avantajoase c ear putea reprezenta
interese pentru case de schimb:
 Masini de numarat bancnote
 Masini de verificat bancnote
 Sertare de bani
 Seifuri
 Sisteme PC
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Toate serviciile pentru punerea in functiune sunt gratuite: livrare; intocmirea dosarului pentru
D.G.F.P. in vederea fiscalizarii; obtinerea seriei fiscale de la D.G.F.P. – pentru anumite judete;
fiscalizare la sediul clientului; conectare la PC; instruirea personalului.
Pentru clientii interesati, se distribuie gratuit: placuta din PVC cu inscriptia “Pastrati bonul fiscal” si
placuta din PVC cu datele de contact ale O.P.C.
Termen de livrare: maxim 48 de ore
Garantie: 1 an

Servicii post-vanzare

Contract de service pentru aparatul de marcat fiscal (casa de marcat sau imprimanta fiscala), pentru
locatiile din Mun. Bucuresti si Mun. Constanta. Abonamentul lunar este in valoare de 29 Lei, TVA
inclus si cuprinde:
 Asistenta telefonica si prin internet (remote) privind aparatul de marcat fiscal, in intervalul orar 9:00 –
18:00 .
 3 deplasari la sediul dvs. in decursul unei luni. Termenul maxim de deplasare este de 24 de ore de la
solicitare.
 Contractul acopera rezolvarea oricaror solicitari legate de aparatul de marcat fiscal: remediere
defectiuni, re-instruire personal, aprovizionare cu consumabile, re/programari parametri, predare
memorie fiscala a casei de marcat. Programul de lucru in care se asigura asistenta si deplasari este de
la 9:00 la 18:00, de luni pana vineri.

Contract de service pentru asistenta prin internet sau telefon, valabil pentru orice locatie din tara.
Abonamentul lunar este in valoare de 70 Lei, TVA inclus si cuprinde:
 Asistenta telefonica si prin internet (remote) privind toate componentele sistemului, nelimitat in
intervalul orar 9:00 – 18:00 de luni pana vineri.
 Up-date-uri ale programului de vanzare si gestiune.

Contract de service pentru intretinerea intregului sistem fiscal (cu deplasari). Abonamentul lunar
este in valoare de 110 Lei, TVA inclus (pentru Mun. Bucuresti si jud. Ilfov) si cuprinde:
 Asistenta telefonica si prin internet privind toate componentele sistemului, in intervalul orar 9:00 –
18:00.
 4 deplasari la sediul dvs. in decursul unei luni. Termenul maxim de deplasare este de 24 de ore de la
solicitare.
 Contractul acopera rezolvarea oricaror solicitari legate de componentele hardware si software ale
sistemului, inclusiv toate serviciile legate de casa de marcat (remediere defectiuni, re-instruire
personal, aprovizionare cu consumabile, predare memorie fiscala a casei de marcat, update-uri ale
programului, etc.). Programul de lucru in care se asigura asistenta si deplasari este de la 9:00 la 18:00,
de luni pana vineri.
 Up-date-uri ale programului de vanzare si gestiune.

Interventiile fara contract de service se efectueaza in maxim 72 de ore de la solicitare si se tarifeaza
dupa cum urmeaza:
 70 Lei, tva inclus / deplasare (in Mun. Bucuresti si jud. Ilfov)
 100 Lei, tva inclus / ora de manopera la sediul clietului sau la sediul nostru.
 70 Lei, tva inclus / ora de asistenta telefonica sau prin internet

Vă mulțumim!
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