
Orderman Columbus představuje dokonalé spojení 
technologického pokroku a designu: spolehlivý, výkonný 
a uživatelsky přátelský. Věřte své intuici a objevte POS 
systém fungující na principu osobního počítače, na který 
se můžete plně spolehnout.

OBJEVUJTE. MOŽNOSTI

KONTAKT

Enterprise solutions s.r.o.
Nad Rokoskou 1342/10, 
Praha 8,182 00
Česká Republika
IČ: 28416775
Email: info@enterprisesolutions.cz
Web: www.enterprisesolutions.cz

Podléhá technickým změnám v zájmu pokroku. Modely zobrazené se mohou lišit v závislosti na požadavcích země.
Orderman GmbH si vyhrazuje právo změnit konstrukci a/ nebo funkce systému. Technické popisy nesmí být použity jako základ pro kupní smlouvy.
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ORDERMAN COLUMBUS
Důvěřujte vaší intuici

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DALŠÍ PRODUKTY

JSTE PŘIPRAVENI NAVÝŠIT VAŠE PRODEJE? 
Pořiďte si k Vašemu POS pokladnímu systému Orderman handheldy. To zjednoduší 
a urychlí vaše procesy. Váš obsluhující personál bude mít více času na jednotlivé 
zákazníky a více prodá. Vaši hosté budou spokojeni, budou se rádi vracet a navíc  
doporučí Váš podnik ostatním! Sečteno a podtrženo, handheldy mohou navýšit Vaše 
prodeje o 25%. Více se dozvíte na 
www.orderman.com/en/hospitalitystudy

Integrovaný zámek pro obsluhu 2v1 Integrovaná čtečka magnetických 
proužků na kartách

Integrovaný zákaznický displej 2x20 znaků

Sol + MSR (čtečka magnetických 
proužků karet) a tiskárna na opasek

Rychlá tiskárna Elegantní pokladní šuplík



Výhody na první pohled

SPOLEHLIVÝ
bez ventilátoru, žádné pohyblivé díly
zapečetěný dotykový displej 
pevný disk (SSD)
robustní, výkonný, rychlý

ORDERMAN COLUMBUS

EVROPSKÁ KVALITA
Orderman je přední evropský hardwerový specialista pro oblast 
objednávkových systémů v restauračních a pohostinských zařízeních. Výrobky 
Orderman znamenají inovaci a vynikající design s důrazem na snadné použití 
a maximální spolehlivost. Tisíce podniků po celém světě v oblasti pohostinství 
důvěřují již mnoho let kvalitě Orderman. Navíc jsou všechny komponenty 
Ordermanu vyvíjeny a vyráběny výhradně v Rakousku.

SKUPINA PRODUKTŮ COLUMBUS
Skupina pokladních systémů Columbus je určena pro široké spektrum aplikací. 
Produktová řada Columbus nabízí cenově zajímavá řešení pro samostatné 
instalace i vysoce výkonné počítače pro komplexní instalace.

ŘEŠENÍ ŠITÉ NA MÍRU
Oba modely Columbus lze přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům s 
velkým výběrem vysoce kvalitního příslušenství: tiskárny, zákaznické displeje, 
paměťová vylepšení, integrovaný router pro handheld a další inteligentní 
možnosti. Se zařízením Columbus je pro Vás rozšíření o instalace handheldů 
Orderman naprostou samozřejmostí.

BEZ STAROSTÍ
plná záruka až na šest let
pokročilý systém výměny
záloha a obnovovací funkce

PŘIPRAVENÝ NA BUDOUCNOST
snadno rozšiřitelný o Orderman handheldy
integrovaná čtečka Ordercard
snadné připojení k rádiové síti Orderman

VZHLED
elegantní design, tenká konstrukce
harmonicky zapadá do jakéhokoli prostředí
šetří místo

NEJLEPŠÍ TECHNOLOGIE
JE TAKOVÁ TECHNOLOGIE, KTERÉ SI NEVŠIMNETE 
Technologie je často nejlepší, když si jí všímáte tak málo, jak je to jen možné. POS terminál 
by měl být snadno ovladatelný, spolehlivý a uživatelsky přívětivý. Z tohoto důvodu nejsou 
na terminálu žádné pohyblivé části. Zařízení tak nemá  ventilátor a namísto konvenčního 
pevného disku je Columbus vybaven rychlým a spolehlivým uložištěm na bázi SSD bez 
pohyblivých částí. Žádné mechanické namáhání jednoduše znamená, že se nemá co 
porouchat. To zajišťuje bezproblémový provoz po mnoho let.

KVALITNÍ DESIGN A VÝKON 
MOHOU EXISTOVAT SPOLEČNĚ
Orderman Columbus je nejen elegantní, ale i robustní, rychlý a spolehlivý. Používáme 
nejmodernější a nejrychlejší procesory a grafické čipy. Všechny komponenty jsou dokonale 
sladěny a kompletní kovové provedení základny a interiéru zajišťuje stabilitu a chlazení bez 
ventilátoru. Další inteligentní detaily jako jsou integrované kabely, zamykání pro obsluhu 
2v1 a funkce zálohování a obnovení pouhým stisknutím tlačítka činí Orderman Columbus 
to čím je: spolehlivou technologií ve své nejelegantnější podobě.

STANDARDEM JE BEZSTAROSTNOST
Dvouletá záruka na Columbus je naprostým standardem: Je-li vrácena jednotka, nejen že 
vyměníme vadné díly, ale technicky a kosmeticky renovujeme celý terminál. Záruka může 
být na vyžádání prodloužena na šest let. Výběrem unikátního Orderman systému pokročilé 
výměny eliminujete nepříjemnosti na minimum. Tato záruka a servisní balíček představují 
Vaše pojištění pro bezstarostný provoz a maximální návratnost Vašich investic.

POS POKLADNÍ SYSTÉM A HANDHELDY – 
VÍTĚZNÝ TÝM 
Nebyli bychom Orderman, kdybychom nepřemýšleli o používání našich mobilních zařízení 
společně s našimi POS terminály. Columbus je tedy ideální pro integraci s Orderman 
handheldy. Náš vysoce výkonný model s integrovaným Orderman routerem umožňuje 
uživatelům přímé připojení do většího počtu základnových stanic. To umožňuje uživatelům 
provádět velké instalace s několika handheldy stejně snadno jako hrát dětské hry. Kromě toho 
funkcionalita bezkontaktního čtení zákaznických karet Ordercard je vestavěna do každého 
terminálu Columbus.

Robustní a spolehlivý

Chlazení bez ventilátoru

Zálohování a obnova dat pouhým
stiskem tlačítka


