
 Sprzedaż – najważniejsze funkcje:

Subiekt Sprint 2 to system szybkiej sprzedaży przeznaczo-
ny  dla firm obsługujących klientów detalicznych. Sprawdza 
się w sklepach jedno- i wielostanowiskowych (w tym samo-
obsługowych), zarówno w pojedynczych sklepach, jak i sie-
ciach. Współpracuje z systemami handlowymi Subiekt GT lub 
Subiekt nexo (wymiana danych o towarach, cenach, kontra-
hentach itp.), a także z wieloma urządzeniami zewnętrznymi 
(drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, wagi elektro-
niczne itp.).

Subiekt Sprint 2 to zupełnie nowa odsłona programu.  
System zyskał przejrzysty, intuicyjny interfejs, który maksy-
malnie upraszcza pracę. Wersja 2 została również wzboga-
cona o szereg nowych możliwości, które zapewniają szybszą 
obsługę klientów i sprawniejsze zarządzanie sklepem.

 ○ sprawdzanie stanu magazynowego asortymentu w innych oddziałach (sklepach);
 ○ stosowanie promocji czasowych i cenowych definiowanych w Subiekcie nexo  

lub Subiekcie GT;
 ○ wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży (faktury, paragony)  

oraz zwrotów ze sprzedaży detalicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 ○ obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych w oparciu o protokoły komunikacyjne  

(m.in.: Novitus, Thermal, Posnet, Elzab, Upos);
 ○ obsługa wielu urządzeń zewnętrznych ułatwiających prowadzenie sprzedaży:  

wag elektronicznych, czytników kodów kreskowych (RS i klawiaturowych), wyświetlaczy; 
 ○ obsługa ekranów dotykowych;
 ○ przyjmowanie płatności i wydawanie reszty w dowolnej walucie;
 ○ obsługa różnych form płatności (gotówka, karta, bon); 
 ○ łatwe i bardzo szybkie wystawianie dokumentów dzięki zapisywaniu i fiskalizowaniu „online”,  

czyli natychmiastowym zapisie do bazy danych i zarejestrowaniu fiskalnym wprowadzonej pozycji asortymentowej.

System złożony jest z dwóch głównych aplikacji - Sprzedaży 
i Zarządzania. Pierwsza umożliwia wystawianie dokumentów 
handlowych na stanowiskach sprzedaży; druga to aplikacja 
typu „back office”, która administruje sprzedażą, umożliwia-
jąc m.in. konfigurowanie stanowisk włącznie z urządzeniami 
zewnętrznymi, delegowanie i rozliczanie sprzedawców, kon-
trolę stanów magazynowych oraz konfigurowanie wymiany 
danych z systemem handlowym.

system szybkiej sprzedaży detalicznej



Cennik:

Zarządzanie sklepem – najważniejsze funkcje:

 ○ konfigurowanie stanowisk sprzedaży  
z uwzględnianiem specyfiki prowadzonej na nich 
sprzedaży oraz zarządzanie infrastrukturą sprzętową; 

 ○ kompleksowa obsługa personelu, z przypisywaniem 
ról i uprawnień oraz delegowaniem i rozliczaniem 
sprzedawców; 

 ○ zarządzanie asortymentem - stany magazynowe 
(przyjęcie towaru, zwrot towaru, inwentaryzacja, 
przesorty), cenniki; 

 ○ współpraca z systemem handlowym (Subiekt GT  
lub Subiekt nexo) - importowanie towarów, 
kontrahentów, cenników, użytkowników, danych  
o podmiocie; eksport sprzedaży; możliwość ustalenia 
harmonogramu wymiany danych między Subiektem 
Sprint a systemem handlowym.

Subiekt Sprint 2 cena netto

licencja na pierwsze stanowisko sprzedaży 400

rozszerzenie na kolejne stanowisko sprzedaży 400

Ceny dla użytkowników bez aktywnego abonamentu do Subiekta Sprint oraz dla nowych klientów.

Widok dokumentu w trybie klasycznym
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Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować  

wszystkie funkcje programu). 
pobierz.insert.com.pl


