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Плащания на каса с POS терминал. Автоматизиран
процес, минимизиране на грешки и лесно отчитане.

От месеци екипа на JOYSTICK работи върху НОВ модул, който е ключов
в ерата на здравното обслужване, насочено към пациентите. Този модул
се налага все повече в ежедневното управление на медицинските
центрове, болници, клиники и лаборатории. Вече е внедрен при наши
клиенти и дава отлични резултати, като работи отлично в синхрон, наред с
всички организационни процеси. 
 
С всеки изминал ден нашата система става все по-умна, иновативна и
функционална, което е водено единствено от нуждите на здравния сектор
и сме в услуга и подкрепа на всички наши бъдещи и настоящи клиенти. 
 
В тази връзка Смарт Софтуер Системс разработи SMART POS , който е
модул за плащане чрез POS терминал на място в лечебното заведение. 
Системата позволява на болниците да се уверят, че операциите им
протичат гладко. Това позволява на клиентите да извършват плащания за
услугите направо на място. 
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Ето как работи SMART POS:
 

1. От системата се избира пациента, отваря се каса и се избира
опцията „Плащане с карта“ и се натиска „Ново плащане“

2. Системата изпраща информацията към POS терминала, клиентът си
плаща с картата и след като мине успешно транзакцията

3. Системата изкарва фискален бон
4. В случай, че транзакцията е отказа, има опция „Авариен отказ“ и

прекратяваме плащането с карта
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Изгледайте видео презентацията на модула

За последни новини ни последвайте и в социалните мрежи:

Facebook Website Instagram

Copyright © Смарт Софтуер Системс, All rights reserved. 
 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: 
 

Управител инж. Смаил Мустафа: 0889 69 39 62 
Имейл: sm@medicalsoft.bg 

 
 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
 
 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ИЛИ ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ
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