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I-CART  
MOBILE SCANNER 

FOR SHOPPING CARTS

INTELLIGENT 
PPI SHELF

I-CART 
SKANER MOBILNY 

NA WÓZEK 

I-CART mocuje się do wózka sklepowego, 
a klient sam skanuje kody produktów. Na 
wyświetlaczu widoczna jest lista produk-
tów, ceny jednostkowe oraz podsumo-
wanie płatności. I-CART posiada też takie 
funkcje jak: price-checker, wyszukiwanie 
po nazwie.

Dzięki bezprzewodowej komunikacji ska-
nera z głowicą SPINAKERR, w strefie kas 
sklepowych, klient może dokonać płatno-
ści kartą lub gotówką. 

I-CART is a mobile scanner to be fixed 
on the shopping cart and the customers 
scan the product codes themselves. The 
display presents the list of products, 
prices per unit and payment summary. 
I- CART also features such functions as 
price-checker or searching by name.

Wireless communication capability of the 
scanner equipped with the SPINAKERR 
head allows the customer to make pay-
ments at the checkout counters with cash 
or a payment card. 

I-CART is a modern, proven technology 
optimized in terms of costs and signifi-
cantly speeds up customer service in the 
shop and offers numerous configuration 
options. 

This modern solution for digitalization of 
shops directly impacts the involvement 
of the customer in shopping. In the PPI 
station, the customers may find the pro-
duct they are looking for. 

The PPI station would also suggest pro-
ducts complementary to the already se-
lected product and will show their loca-
tion in the shop. In addition, the system 
of coloured shelf backlights will show the 
locations of the selected products in the 
shop.
This solution is a very effective method 
of influencing the shopping decisions of 
customers, reduces the time spent for 
shopping and minimizes the costs of shop 
personnel.

Nowoczesne rozwiązanie do digitalizacji 
sklepów, które bezpośrednio wpływa na 
zaangażowanie klienta w zakupy. Na sta-
cji PPI klient może znaleźć produkt, któ-
rego szuka. Stacja PPI również zasugeruje 
produkty uzupełniające do produktu już 
wybranego oraz pokaże umiejscowienie 
ich w sklepie. Dodatkowo, system kolo-
rowych podświetleń na półkach wska-
że lokalizacje wybranych produktów 
w sklepie. Półka PPI efektywnie wpływa 
na decyzje zakupowe, optymalizację cza-
su zakupów oraz minimalizację kosztów 
zatrudnienia.

Thanks to the use of a modern SPINAKERR 
SLIM head, the MAGO checkout counter 
may perform two functions:

– traditional checkout counter operated 
by a cashier, 

– a self-service checkout counter — after 
logout of the cashier, the head moves to 
the self-service position. 

The SPINAKERR heads may be installed in 
most of the existing MAGO cash boxes.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej głowicy 
SPINAKERR TYPU SLIM, boks kasowy MAGO 
może pełnić dwie funkcje:
 - tradycyjnego boksu sklepowego, który  
   obsługuje kasjer, 
 - boksu samoobsługowego  - po wylogowa-
   niu kasjera głowica przemieszcza się 
    w pozycję samoobsługową. 

Głowice rodziny SPINAKERR można insta-
lować w większości istniejących boksów 
kasowych MAGO.

SPINAKERR SLIM HEAD
FOR DOUBLE-FUNCTION 
CHECKOUT COUNTER 

INTELIGENTNA 
PÓŁKA PPI 

DWUFUNKCYJNY 
BOKS KASOWY 

Z GŁOWICĄ SPINAKERR


