
BOKS DWUFUNKCYJNY 
SPINAKERR

TRYBY PRACY TRADYCYJNY 
ORAZ SAMOOBSŁUGOWY!

KASY PRACUJĄ 
NON STOP!

KUPUJESZ DWA 
BOKSY W CENIE JEDNEGO!

OBSŁUGA CAŁEGO 
ASORTYMENTU!

KONTROLA ZAKUPÓW 
WYMAGAJĄCYCH AUTORYZACJI!

BRAK RĄK 
DO PRACY?

Branża detaliczna od dłuższego czasu bory-
ka się z problemem braku chętnych do pracy. 
Personel sklepu dzieli swój czas pomiędzy roz-
kładaniem towaru, a obsługą klientów w strefie 
płatności. Klienci stoją w coraz dłuższych kolej-
kach,  a zamknięte kasy powodują ich frustrację. 

Rozwiązaniem tych problemów jest 
BOKS DWUFUNKCYJNY.



Głowica posiada manualny mecha-
nizm umożliwiający szybkie przełą-
czenie głowicy z trybu kasjerskiego
na tryb samoobsługowy.

CO ZYSKUJESZ?

lepsza optymalizacja czasu pracy per-
sonelu i usprawnienie wydajności pra-
cowników

instalacja głowicy możliwa w istnieją-
cych boksach kasowych

efektywne wykorzystanie przestrzeni 
w strefie płatności

szeroki wybór dwufunkcyjnych 
głowic płatniczych

szybki proces wdrożenia, także 
w istniejącej infrastrukturze sklepowej

 prosta zamiana trybu kasjerskiego 
 na tryb samoobsługowy

pełna integracja z systemem sprzedaży 
funkcjonującym w sklepie

możliwość zmiany strony boksu (pra-
wy,  lewy) w zależności od potrzeb

konfiguracja z dowolnymi głowicami 
płatniczymi

wielojęzyczny, intuicyjny, animowany  
interface użytkownika

wbudowany skaner, wagoskaner, 
dektywator EAS

obsługa płatności gotówkowych 
i bezgotówkowych

kontrola wagi w strefie pakowania
możliwość instalacji terminala 
płatniczego klienta

wsparcie w okresie wzmożonego han-
dlu, np. przed dniami wolnymi i święta-
mi

czytnik kodów 1D/2D

zwiększenie płynności w strefie 
płatności - wszystke kasy otwarte

obsługa komunikatów głosowych

zmniejszenie kolejek i skrócenie czasu 
pobytu klienta w strefie płatności

wybór szerokiej gamy kolorystycznej



MAGO POLSKA
05-830 Nadarzyn k/Warszawy
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121

tel.: +48 22 729 81 01
fax: +48 22 729 81 09

sprzedawcy@mago.com
www.mago.com

LINIE BOKSÓW KASOWYCH 
Z GŁOWICĄ SPINAKERR

Nasz bogaty asortyment boksów kasowych pozwala znaleźć odpowiedni boks dla każdej przestrze-
ni handlowej. Głowica Spinakerr pasuje do każdego boksu kasowego MAGO. 

tryb samoobsługowy tryb samoobsługowytryb kasjerski tryb kasjerski

BOKS Q5 Z SZEROKIM KOSZEMBOKS Q5 MINI

BOKS Q5 BEZ TAŚMOCIĄGU BOKS Q5 Z WĄSKIM KOSZEM

tryb samoobsługowy tryb samoobsługowytryb kasjerski tryb kasjerski


