ملخص حول الحل

HP ElitePOS Retail System

ويسجل بداية لعصر
 Hلنقاط البيع احتياجات شركتك
يلبي نظام  P ElitePOS
ّ
جديد في مجال تجارة التجزئة واالستضافة ،وذلك بفضل ميزات األمان
والمتانة والمرونة المدمجة في تصميمه الرائع.

أنيق .عصري .متكيف.

متانة مناسبة لبيئات المتاجر.

1

ألنه مصمم للتكيف مع أي بيئة لتجارة
فحسب ،بل
ثق بجهاز ال يعد جميل الشلك
ُ
نظام ا
التجزئة أو الضيافة ،يقدم HP ElitePOS
يتمتع بمتانة تالئم بيئات المتاج ر .فالجهاز
ً
متاكمال متعدد االستخدامات من الملحقات1.
ً
مصمم الجتياز اختباراتMIL-STD 810G5 ،مع
أنشئ الحل المثالي لشركتك — سواء إلتمام هيلك من األلومنيوم المؤكسد الذي يقاوم
بعيدا عن
عمليات الش راء أو الالفتات التفاعلية أو الخدمة انساكب السوائل بصرف السوائل
ً
الذاتية.
الشاشة.

3

متين .قوي .مصمم للبيئات
المستقبلية.

2

4
5
مفصل للمكونات من األعلى لألسفل.
رسم
ّ
1 .الوحدة الرئيسية :االختيار من ثالثة طرز.
2 .حامل مع وضع ثابت وإماكنية التدوير واإلمالة؛
تتوفر خيارات للتركيب على الحائط أو على
األعمدة.
3 .طابعة عمودية  1مدمجة أو وحدة فصل
للحامل اختيارية.
4 .لوحة تثبيت للقاعدة.
اعتمادا على
5 .قاعدة التوصيالت :خياران،
ً
متطلبات اإلدخال/اإلخراج .1

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/elitepos.

تغلب على ساعات الذروة مع معالجاتntel®I
5
من الجيل السابع ونظام متين بدورة حياة 
سنوات حسب بيانات المصنع وضمان قياسي
محدود يصل إلى 3 سنوات . 2احصل على راحة
بال تامة بشأن استثمارك مع خدمات العناية
 Hاالختيارية بما في
بالمنتجات  P Care Pack
3
ذلك تقديم الخدمة في موقع العمل.

تأمين البيانات .حماية العمالء.
تسعى شراكت اليوم إلى أمان الغد .يلبي
B
 Hهذا المطلب مع نظام  IOS
نظام  P ElitePOS
للكمبيوتر الشخصي الذي يتمتع بقدرات
اإلصالح الذاتي وبرنامج ثابت يحمي نظام
 Bمن الهجمات ،مما يسهم في الحفاظ
 IOS
على سالمة وأمان بياناتك وأجهزتك وعمالئك.

اجمع بين العالم الرقمي
والمادي.
مقدم ا تجربة تفاعلية رائعة
عزز أداء العمل
ً
عبر األجهزة والشاشات مع السالسة التي
يوفرها نظام التشغيل Windows 10 Pro  4أو
Windows 10 IoT.

جذاب وسهل االستخدام.
اجذب العمالء وأتح إماكنيات أكثر للزمالء مع
شاشة لمس مصقولة عصرية اكملة الدقة
 1بوصة .إنها سهلة االستخدام
بمقاس قطري  4
يمك ن التفاعل السريع
وعالية االستجابة بما
ِّ
مضادا للتوهج مما
طالء
معها ،كما تشمل
ً
ً
يقلص اإلزعاج الناجم عن الضوء الساطع.

تنصح شركة  HPباستخدام .Windows 10 Pro
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وفر مساحتك بشلك أنيق.
ّ

 Hوتلبي احتياجاتك الخاصة.
جديدا لإلماكنات المتطورة مع مكونات وملحقات  1تكمل جماليات نظام  P ElitePOS
قياسا
ضع
ً
ً

2

خيارت الطرز
 Hطراز  41
1
 P ElitePOS
 Hطراز 143
 P ElitePOS
 Hطراز 145
 P ElitePOS

اختر الطراز األساسي الذي يلبي احتياجات األداء الخاصة بك ،من طراز 141
ذي معالج ntel® Celeron Iمن الجيل السابع ،وطراز 143 ذي معالج
 1ذي معالج Intel® i5 من الجيل
ntel® Core i3 Iمن الجيل السابع ،وطراز  45
السابع.

خيارات الحامل
حامل ثابت
دوار/مائل
حامل ّ
خيار عدم وجود حامل

ضع النظام على منضدة أو قاعدة للتركيب على المنضدة مع حامل الوضع
الثابت والحامل الدوار  /المائل الذي يوفر أمثل أداء مع إماكنية الضبط بزاوية
 1درجة .يتيح خيار عدم
 1درجات؛ التدوير لليسار أو لليمين بزاوية  80
0
وجود حامل التركيب على حائط أو على حامل قائم بواسطة دعامة VESA.

خيارات قاعدة التوصيالت
HP ElitePOS Retail Basic I/O
قاعدة التوصيالت
HP ElitePOS Retail Advanced I/O
قاعدة التوصيالت

احصل على تشكيلة التوصيالت المناسبة لك باالختيار من خياري إدخال/
إخراج للقاعدة ،مما يتيح لك التوافق مع ملحقات المتاجر القديمة
والمتطورة .تستقر قاعدة التوصيالت بشلك مرتب أسفل نظام HP ElitePOS
System ،كما يمكن وضعها أسفل المنضدة للحصول على مظهر منظم
للمنضدة بأعلى قدر ممكن.

وحدة علوية 2× 20لنظام HP ElitePOS

اجعل المعلومات المقروءة عن السعر والمنتج والطلب داخل إطار ،بما
 Hالمواجهة للعميل
يسهل على العميل مالحظتها ،وذلك على شاشة  P
والتي تتميز بأنها األصغر واألنحف ،حيث تم تصميم هذه الوحدة لتكمل
تفوق نظام HP ElitePOS System.

 1بوصة لنظام HP ElitePOS
شاشة لمس 0.1

قم بمشاركة الفيديوهات والرسومات والمحتويات الديناميكية مع العمالء
مشجعا إياهم على التفاعل بشلك عملي.
ً

 1بوصة لنظام
شاشة ال تعمل باللمس مقاس 0.1
HP ElitePOS

اجذب العمالء في أي مساحة اكنت مع شاشة ال تعمل باللمس لمشاركة
المحتويات والفيديوهات والرسومات.

 Hبتوصيل تسلسليUSB/
طابعة  P ElitePOS

عرف مفهوم الطباعة في المتاجر من جديد ،بواسطة طابعة مكعبة جذابة
ّ
 Hالخاص بك.
صغيرة تم تصميمها للتألق بجانب نظام  P ElitePOS

طابعة عمودية HP ElitePOS

وفر المساحة على المنضدة بأكبر قدر ممكن وأبهر العمالء بدون التنازل
ّ
عن الوظائف ،باختيار طابعة إيصاالت مدمجة في عمود نظام HP ElitePOS.

ماسح ضوئي للرموز الشريطية ثنائية األبعاد HP ElitePOS

قدم تجربة فعالة للعمالء مع ماسح ضوئي للرموز الشريطية نحيف
ّ
وأنيق يتيح قراءة الحافظات المحمولة والقسائم الرقمية إلى جانب رموز
د أو ثنائية األبعاد.
شريطية ذات ُبعد واح 

قارئ األشرطة المغناطيسية HP ElitePOS

اقبل بطاقات الهدايا أو شارات الموظفين أو بطاقات الهدايا للعمالء األوفياء
 1والذي يندمج بشلك مرتب
مع قارئ األشرطة المغناطيسية HP ElitePOS 
غنيا بالوظائف.
حل
في الوحدة الرئيسية لنظام ElitePOS ،مما يقدم اًّ
ً
سلسا ً

قارئ بصمات األصابع HP ElitePOS

مكن إنشاء بروتوكوالت آمنة دقيقة لتسجيل دخول الموظفين وساعد على
ّ
تقليص فرص الوصول غير المصرح به .يمكن تكوين قارئ بصمات األصابع
 Hبحيث يوجد بجانب الحامل أو كجهاز مستقل.
 P ElitePOS Biometric
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سيناريوهات استخدامHP ElitePOS Retail System

تنصح شركة  HPباستخدام .Windows 10 Pro

أنشئ أمثل حل لشركتك — بغض النظر عما إذا اكنت يمثل نقطة بيع تقليدية أو يشمل الفتات تفاعلية أو أجهزة للخدمة الذاتية

نقطة بيع تقليدية
جذري ا في تجربة نقطة البيع
تحوال
أحدث
ً
ً
•أتمم المعامالت

•تسجيل بطاقات العمالء األوفياء

•م راجعة طلبات العمالء والمصادقة عليها

الخدمة الذاتية
وف ر أكبر قدر من ال راحة
ّ

الالفتات التفاعلية
قدم تجربة تفاعلية داخل المتجر

•معامالت دخول وخروج العمالء

•الالفتات الرقمية

•الش راء الذاتي

•اإلرشاد الرقمي

• بحث معلومات المنتجات

•الخ رائط والتوجيه في المتجر

ُ 1 1ت باع الميزات االختيارية على حدة أو كميزات إضافية مضمنة.
اعتمادا على البلد.
 3سنوات
2 2يتوفر الضمان المحدود لمدة سنة أو 
ً
وفق ا للموقع الجغرافي .تبدأ
H
3 3تعد خدمات HP Care Services اختيارية .قد تختلف مستويات الخدمة وأوقات االستجابة الخاصة بخدمات العناية بالمنتجات  P Care Pack
ً
صالحية الخدمة من تاريخ شراء الجهاز .ويتم تطبيق الشروط والقيود .لالطالع على التفاصيل ،تفضل بزيارة w ww.hp.com/go/cpc .تخضع خدمات  HPلشروط وأحاكم
وفق ا للقوانين المحلية المعمول بها ،وال تتأثر
خدمات  HPالمعمول بها والتي تتم اإلشارة إليها أو توفيرها للعمالء وقت الشراء .قد يتمتع العميل بحقوق قانونية إضافية
ً
هذه الحقوق بأي شلك من األشاكل بالشروط واألحاكم الخاصة بخدمات  HPأو بالضمان المحدود من  HPالمرفق بمنتج  HPالخاص بك.
4 4ال تتوفر بعض الميزات في بعض إصدارات أو ُن َس خ W indows .قد تتطلب األنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو تحديث  BIOSلالستفادة
دوم ا .قد يتم تطبيق رسوم موفر خدمة اإلنترنت ،كما قد يتم تطبيق
من جميع وظائف  Windowsبشلك اكمل .يتم تحديث Windows 10
تلقائي ا ،وهذه الميزة ممكنة ً
ً
متطلبات إضافية للتحديثات مع مرور الوقت .راجع .http://www.windows.com
 Mمعلَّ ق ،ولم يكن الغرض منه إثبات مالءمة المنتج لمتطلبات عقود وزارة الدفاع األمريكية أو االستخدام العسكري .وال تضمن نتائج االختبار األداء
5 5اختبار IL-STD 801G
المستقبلي في ظل ظروف االختبار هذه .تتطلب تغطية األضرار العرضية حزمة HP Accidental Damage Protection Care Pack االختيارية.

للحصول على مزيد من المعلومات
hp.com/go/elitePOS

المشاركة مع الزمالء

حقوق الطبع والنشر © لشركة  HP Development Company, L.Pلعام  .2017المعلومات الواردة بهذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار .تقتصر الضمانات الوحيدة
لمنتجات  HPوخدماتها على تلك المعلن عنها ضمن بنود بيان الضمان الصريح المرفق مع مثل هذه المنتجات والخدمات .ويجب عدم تفسير أي مما ورد هنا على
 Hمسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن الحذف أو اإلهمال وردت في هذا المستند.
إضافيا .تخلي شركة  P
ضمانا
أنه يشلك
ً
ً
 Eعالمة تجارية مسجلة مملوكة لواكلة حماية البيئة األمريكيةُ .تعد  Intelعالمة تجارية لشركة  Intel Corporationفي الواليات المتحدة وبلدان
ُتعد  NERGY STAR
 Mفي الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
 Wعالمتين تجاريتين مسجلتين أو عالمتين تجاريتين لشركة  icrosoft Corporation
 Mو  indows
أخرىُ .تعد  icrosoft
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