
• operační systémy Windows  
Vista 7, 8, 10, Linux

• procesor o frekvenci 1 GHz
• paměť RAM 1GB

• cca 500MB na pevném disku 
(nová instalace cca 220MB)

• monitor s rozlišením 1024x768
• síťová karta ethernet s  TCP/IP
• 10x USB port

• běhové prostředí Java (JRE)
• podporovaný databázový 

systém

Řídící a pokladní systém UniPOS® je určený pro veřejné a neveřejné čerpací stanice se samo-
obslužným i kombinovaným prodejem PHM, LPG, CNG a suchého zboží v kiosku. UniPOS® 
nabízí evidenci skladů, kontrolu množství produktu v nádržích, řízení hladinoměrů a cenových 
totemů. Samozřejmostí je záloha a správa dat s přenosem do účetního systému.

Řídicí a pokladní systém pro nepřetržitý provoz čerpací stanice

®

Minimální požadavky na PC provozovatele pro provoz systému UniPOS®

Vzdálená podporaUG24PokladnaPodklady po FÚ
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Základní charakteristika
• systém je určen pro nepřetržitý provoz čerpací 

stanice
• evidence prodeje PHM a suchého zboží 

v kiosku, propojení periférií pokladního místa, 
propojení terminálů pro akceptaci bankovních 
a fleetových karet

• podpora EET
• připojení a ovládání výdejních stojanů všech 

výrobců na trhu (automatické i manuální uvol-
nění, blokování, předvolba)

• připojení hladinoměrů (UNIDATAZ  PLM309, 
UNIDATAZ PLM609, INDIKON, VEEDER-ROOT, 
PETROVEND)

• připojení samoobslužných platebních terminá-
lů (UNIDATAZ UNICARD®)

• dálková správa dat a servisní podpora (omeze-
ní dopravních nákladů servisního technika)

• komplexní skladová evidence, uzávěrky PHM, 
evidence denních stavů registrů výdejních 
stojanů a PHM

• komplexní podpora lokálního kreditu, slevový 
systém, fakturační podklady, tisk faktur (daňo-
vých dokladů), sestavy PDF, odesílání na 
e-mail, export fakturovaných dat XML, CSV

• kredity, limity, průměrné spotřeby, blokování 
produktů, technické prohlídky

• podpora slevových věrnostních karet
• export dat do jiných systémů – automatický 

nebo jednorázový export ve formátu XML, 
CSV, uživatelsky nastavitelné parametry 
(pokladní doklady, daňové doklady, příjmy, 
stavy skladu)

• export pro správce daně a celní úřad
• tisk dokladů, přehledné výstupní sestavy, 

přímé ukládání do PDF a odesílání emailem
• vedení zboží dle PLU i dle čárových kódů
• propracované zálohování dat – automatická 

denní záloha, záloha při obnově dat, synchro-
nizace záloh na servery nebo jiné počítače

• možnost ovládání pokladny pomocí dotykové 
obrazovky

• přehledně zpracovaná pracovní plocha pokla-
den i back office, nákupní košíky, vrácení trans-
akce na stojan, změna typu platby, dělené 
platby, storno platby, slevy, klávesy pro rychlou 
volbu zboží

• cenové profily, tiskové profily
• náhrada starších řídících systémů WinTANK, 

WinMISS, XTR-400 + WinMISS klient
• multiplatformní systém napsaný v jazyce Java - 

pracuje na operačních systémech Windows 
a Linux

• veškerá data jsou uložená v databázi, podpora 
více databázových systémů Firebird, PostgreS-
QL atd.

• instalační program pro Windows – jednoduchý 
průvodce instalací (server, klient a DEMO 
verze, databázový server Firebird), kompletní 
nastavení systému

• ochrana programu HW a aktivačním klíčem
• jednoduché nastavení uživatelských práv, 

neomezený počet uživatelů
• logování všech činností systému
• nápověda a dokumentace programu - doku-

mentace v PDF, interaktivní nápověda přímo 
v programu

• možnost propojení do systému UniCENTRUM 
– centrální řízení sítě čerpacích stanic

• komplexní servisní podpora výrobků UNIDA-
TAZ – řídící systém UniPOS®, platební terminál 
UNICARD® a hladinoměry s PLM309, PLM609


