
 

 

Pierwsze  w  Polsce  

wdrozenie  IBM  Self  CheckOut 

 

 Pierwsze w Polsce wdrożenie 

bezobsługowego systemu kasowego IBM Self 

CheckOut zostało zakończone sukcesem.  

To pionierskie rozwiązanie zainstalowano na 

2 stanowiskach w jednej z placówek PSS 

Społem Północ we Wrocławiu w lutym,  

a firma ta już planuje zakup kolejnych 

stanowisk dla następnego sklepu.  

 

Oprogramowanie kasowe Insoft:  

PC-POS 7 IBM SCO, powstające przy udziale 

integratora - firmy Jantar, zostało napisane 

specjalnie z myślą o sprzęcie dostarczanym 

przez IBM. Po trzech miesiącach  

od wdrożenia można z całą pewnością 

stwierdzić, że działa bez zarzutu. Klient sam 

obsługuje automatyczną kasę, samodzielnie 

skanuje kody kreskowe produktów i dokonuje 

zapłaty. Całą resztą zajmuje się maszyna. 

Kontroluje wagę produktów, w celu wykrycia 

towaru, który nie został zeskanowany. 

Odpowiada także za płatności, których można 

dokonać kartą płatniczą lub gotówką, gdyż  

w kasę wbudowany jest mechanizm wydający 

resztę. Jeden asystent sprzedaży zajmuje się 

potwierdzaniem wieku kupującego przy 

zakupach alkoholu czy papierosów oraz służy 

pomocą w trakcie procesu kasowania  

na czterech kasach jednocześnie. Pozwala  

to ograniczyć personel kasjerski aż 

czterokrotnie!  
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Najwyższa efektywność podczas transakcji klientów. 

Nakierowana na konsumenta ergonomiczna konstrukcja i wysoce 

intuicyjny interfejs użytkownika pomaga w optymalizacji 

przepustowości i zwiększeniu lojalności. 

Kompletne rozwiązanie zarządzania zwiększa dostępność. 

Sprzęt serwisowany z przodu i rozwiązanie do zarządzania 

systemem optymalizują czas dostępności systemu dla 

całodobowych operacji sklepowych. 

Lepsza kontrola i elastyczność rozszerza funkcjonalność. 

Nowe oprogramowanie CHEC przekazuje kontrole w twoje ręce, 

ułatwiając zarządzanie oraz utrzymanie wysoce niezawodnego, 

dostępnego środowiska kasy samoobsługowej. 

Korzyści z korzystania z systemów IBM Self CheckOut to 

budowanie i utrzymanie lojalności klientów, zyskiwanie przewagi 

nad konkurencją oraz zwiększania przyjemności z zakupów 

poprzez szybkość oraz wygodę. 

Dostarczając razem sprawdzony sprzęt Self 

CheckOut wraz z innowacyjnym technologią 

oprogramowania, IBM oferuje jeszcze 

mocniejszą, elastyczną linię konfigurowalnych 

rozwiązań samoobsługowych, które dają 

konsumentowi oraz sprzedawcy detalicznemu 

większy wybór niż kiedykolwiek wcześniej. 

Obecnie systemy IBM Self Checkout posiadają 

możliwość wspomagania szerokiego zakresu 

preferencji użytkownika w kwestii płatności, 

takich jak transakcje pieniężne lub 

bezgotówkowe. 

 

Wybrane dane techniczne 
 

Sprzęt: 
 

Wymiary: 

 Wszystkie modele są modularne z 
jednakową wysokością 32 cali (81 
cm) i szerokością 35 cali (89 cm) 

 Są dostępne modele na 2, 3 lub 6 
toreb 

 Różne długości taśmy 
 

Komponenty podstawowe   
 Jednostka systemowa – IBM Sure 

POS 700 Lane PC 
 Wyświetlacz – IBM SurePoint™ 

płaski, kolorowy, dotykowy ekran 
15 calowy 

 Pobieranie i wydawanie pieniędzy 
 Akceptuje banknoty o nominałach 

10pln, 20pln, 50pln, 100pln, 

200pln oraz wszystkie 
standardowe monety a także 
banknoty od 1€ do 100€ 

 Wydawanie 10pln, 20pln, 50pln 
oraz 1gr, 5gr, 10gr, 50gr, 1pln, 
2pln, 5pln 

 Wspiera różnorodne skanery, 
wagi oraz PIN pady 

 Możliwe opcjonalne komponenty 
 

Oprogramowanie: 
 

Integracja POS   
 PC-POS 7 dla kas IBM Self 

CheckOut 
 

Środowisko back-office: 
 PC-Market 7 lub inne programy 

magazynowe 
 

System operacyjny: 
 CHEC Models: Microsoft® 

Windows® embedded for Point of 
Sale (WEPOS) software pre-load 

 4.x / 5.x Models: Microsoft 
Windows 2000 software pre-load 

 

Gwarancja IBM 
 24x7 wsparcie telefoniczne 
 Warunki gwarancji zróżnicowane 

w zależności od rejonu 
geograficznego 

 Możliwość wykupienia 
rozszerzonej gwarancji 

 

Wsparcie IBM 

 Możliwość diagnozowania on-line 
 Możliwe zarządzanie projektem, 

instalacja i szkolenia 
 Możliwe techniczne wsparcie 

dostępne 24x7x365i 
 

opracowano na podstawie www.ibm.com/pl
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