
ROZWIĄZANIA FISKALNE

SPRAWDZARKI CEN

WERYFIKATOR CEN WERION



OPIS I FUNKCJE
Interaktywny  System Komunikacji z Klientem WeriOn to innowacyjne rozwiązanie 
przeznaczone do firm, które poszukują niezawodnego narzędzia do efektywnego 
zarządzania informacją o towarze i wspomagającego komunikację z klientem. System 
składa się z multimedialnego urządzenia wyposażonego w sprawdzarkę cen i 
oprogramowanie do zarządzania informacją wyświetlaną na ekranie weryfikatora.

Weryfikator cen WeriOn

Weryfikator cen WeriOn to nowoczesne urządzenie w wytrzymałej obudowie, łączące 
funkcje urządzeń multimedialnych za standardową sprawdzarką cen.

WeriOn posiada duży, czytelny, dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości (800x480 ppi) do 
prezentacji zdjęć, filmów, składu surowcowego towarów i biuletynów reklamowych. 
Weryfikator WeriOn to również wielofunkcyjny, multimedialny i interaktywny kanał 
komunikacji z klientem. Urządzenie WeriOn jest dostępne w dwóch wersjach: z modułem 
do odczytu kodów 1D (w kolorze srebrnym) i modułem do odczytu kodów 1D i 2D - typu 
Area Imager (w kolorze czarnym).

Komunikacja pomiędzy urządzeniem WeriOn a bazą danych (serwerem danych) wymaga 
podłączenia do sieci LAN bezprzewodowego łącza radiowego WiFi. W przypadku wyboru 
łącza radiowego WiFi, do weryfikatora WeriOn wystarczy podłączyć tylko zasilacz. 
Natomiast przy podłączeniu do sieci LAN urządzenie może być zasilane z modułu PoE.

Weryfikator WeriOn pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

Jest przystosowany do montażu na ścianie (w zestawie znajdują się element mocujący).

Oprogramowanie do systemu - WeriOn Konfiguracja

Interaktywny System Komunikacji z Klientem wyposażono w dedykowane 
oprogramowanie do konfiguracji i kontroli weryfikatorów cen WeriOn. Aplikacja umożliwia
zdalne zarządzanie urządzeniem lub grupą urządzeń oraz oddaje użytkownikowi pełną 
kontrolę nad wyświetlaną treścią w zainstalowanych weryfikatorach WeriOn w miejscu 
przeznaczenia. Aplikacja pozwala także konfigurować kody ważone.

Oprogramowanie WeriOn Konfiguracja składa się z kilku modułów: podstawowego 
(bezpłatnego) i dodatkowych (płatnych). Moduł podstawowy umożliwia konfigurację 
weryfikatora WeriOn. Moduły dodatkowe (płatne) zapewniają zarządzanie i kontrolę nad 
elementami takimi jak m. in.: panel gazetki reklamowej, panel paska reklamowego (Pasek 
Scroll).



Najważniejsze cechy Interaktywnego Systemu Komunikacji z Klientem

Weryfikator WeriON Oprogramowanie WeriOn
Konfiguracja

• Sprawdzanie i prezentacja cen, zdjęć i 
opisów produktów przy pomocy 
czytnika kodów kreskowych 1D lub 2D

• intuicyjne wyszukiwanie towarów m.in.: 
po nazwie lub kodzie kreskowym

• prezentacja filmów reklamowych i 
promocyjnych (moduł dodatkowy)

• wyświetlanie informacji tekstowych 
(Pasek Scroll) i gazetki reklamowej 
(moduły dodatkowe)

• interakcja z użytkownikiem z 
wykorzystaniem ekranu dotykowego

• prezentacja głosowa cen przez 
wbudowane głośniki

• prezentacja danych z programów 
lojalnościowych

• komunikacja z bazami danych 
najpopularniejszych programów 
handlowo - magazynowych

• konfiguracja połączeń z bazami danych 
systemów lojalnościowych

• obsługa multimediów (obraz, dźwięk)
• pełne zarządzanie kontentem 

reklamowym (treścią i czasem, 
konfiguracja parametrów związanych z 
wyświetlaniem filmów reklamowych i 
promocji towarów



DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

System Operacyjny: Android
Baza towarów: nieograniczona (praca on-line)
Ekran: pojemnościowy panel dotykowy, 16 milionów kolorów, 7 cali
Rozdzielczość: 800 x 480 pixeli
Rodzaj czytnika: laser jednoliniowy

Area Imager
Komunikacja: Ethernet

WiFi
Zasilanie: bezpośrednie: zasilacz sieciowy (20 - 30V; 1 - 0,6A)

PoE
Wymiary: 202x232x74 mm
Waga: 1,5 kg
Sposób montażu: na ścianę (w zestawie znajdują się element mocujący)


