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VECTRON POS M4
De nieuwe generatie mobiele kassa’s

Tijdens piekuren, bij een hoge bezoekfrequentie van klanten 
en in bedrijven met lange looppaden is de VECTRON POS M4 
een stevige, technische hulp voor uw servicemedewerkers. 
Als elke gewonnen minuut omzet kan betekenen, houdt de 
mobiele Vectron-kassa gelijke tred, verkort de besteltijden en 
bespaart het personeel veel meters per shift.

Samen met de VECTRON POS Android-app is de VECTRON POS 
M4 een volwaardige, onafhankelijke mobiele kassa met alle 
functies van een stationaire kassa. Hij kan ook zonder indi-
viduele programmeringen worden gebruikt met de VECTRON 
MobileApp.

Het grote 5,5-inch-led-kleurendisplay met het extra harde 
Corning Gorilla Glass op het touchscreen is prettig te bedienen. 
De snelle Quad Core-processor verwerkt ook de meest uitge-
breide bestellingen.

Met de gecertificeerde beschermklasse P65 is de POS M4 
beschermd tegen stof en water en is daarnaast ook nog eens 
valbestendig tot 1,5 m.

Barcodes en klantenkaarten scant u direct in met de inge-
bouwde camera en het snelle WLAN van de POS M4 zorgt altijd 
voor een verreikende en stabiele verbinding.

Software

 A POS-app of MobileApp

 A Android besturingssysteem

Inbegrepen accessoires

 A Accu, laadkabel en netvoeding 

 A Handlus

optionele accessoires

 A extra accu’s

 A Laadstation

Hardware

 A te gebruiken met VECTRON POS of de MobileApp

 A Snelle ARM Cortex 1.8GHz, Quad-Core processor

 A Groot 5,5“ led-kleurendisplay met capacitief HD-touchscreen 
met Corning Gorilla Glass, 1440 x 720 pixel

 A Ingebouwde scanner voor het scannen van de barcode/QR-code

 A WLAN met 2,4 & 5 Ghz

 A Krachtige Li-Ion-accu met een capaciteit van 5000 mAh

 A Beschermklasse IP65

 A Valbestendig tot 1,5 m

 A Bluetooth LE-, Micro SD- en PSAM-interfaces



VECTRON MobileApp
Intuïtieve, betrouwbare kassa-app 

De VECTRON MobileApp maakt, samen met een aanwezige  
VECTRON-kassa, snelle configuratie en zeer eenvoudige bediening moge-
lijk. Daarnaast beheerst de software alle benodigde basisfuncties om uw 
werkdag zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.

Met slechts enkele handelingen kunt u bestellingen invoeren, overboekingen 
doen of bonnetjes afsluiten. 

Het duidelijk gestructureerde tafelbeheer, de artikelen die zijn onderverdeeld 
in productgroepen alsmede de zoekfuncties ondersteunen de workflow. 

Het is mogelijk om vrije factoren, prijzen, extra teksten bij artikelen alsook de 
volgorde van gangen in te voeren, bonnen af te drukken en tafels te splitsen.

VECTRON POS Android-app
De volwaardige en autonome app 

Als belangrijkste onderdeel van elke kassa hoort de 
VPOS-software al tientallen jaren tot de toonaangevende 
kassasoftware-oplossingen in de meest uiteenlopende sectoren.

Deze populaire, beproefde software wordt nu naar een compleet 
nieuw level getild. Voor het eerst wordt de VECTRON POS-soft-
ware gebruikt onder Android. Doordat de software haast on-
eindig geïndividualiseerd kan worden, kan hij aan elke klantbe-
hoefte worden aangepast. Dankzij de intuïtieve bediening en de 
krachtige prestatie van de software kan het werk ontspannen en 
efficiënt verlopen.

Natuurlijk voldoet de software aan alle wettelijke vereisten en 
is hij volledig beschermd tegen netwerkstoringen.

Ook op stressvolle dagen houdt u daarom het overzicht en 
blijven de processen in uw werk efficiënt georganiseerd.

 A Flexibele looptijd

 A Te combineren met alle 
stationaire en mobiele  
Vectron-kassa’s

 A Stationaire Vectron-kassa  
dient als server

 A  Werkt zonder internet

 A Gegevensbeveiliging in de kassa

Snelheid, individualiseerbaarheid en usability zijn 
slechts een fractie van alles wat de kassasoftware 
van Vectron biedt.

Optimale afstemming tussen hard- en software 
maakt ingewikkelde processen eenvoudiger.



myVectron
Module 3

36 maanden voor € 0,-1,2

(prijsvoordeel van meer dan € 175,-)
9 modules voor € 29,90 p.m.2

Kassaback-up v v

Menukaarten downloaden v v

Connect v v

Remote v v

POS-update € 14,90 p.m. v

Fiscaal archief NL € 9,90 p.m. v

myVectron-app € 4,90 p.m. v

Digitale bon € 7,90 p.m. v

Berichtarchief € 3,90 p.m. v

MobileApp
Staffelprijs:  

1e en 2e MobileApp, € 29,90 p.m. per MobileApp (myVectron Standaard 1e MobileApp = € 0,-) /  
3e t/m 6e MobileApp € 24,90 p.m. per MobileApp/
7e t/m 10e MobileApp € 19,90 p.m. per MobileApp

Abonnement op  
POS-software 

(POS-update inbegrepen)

Staffelprijs: 1e en 2e kassa € 49,90 per kassa per maand /
3e t/m 6e kassa € 39,90 per kassa per maand /  
vanaf de 7e kassa € 29,90 per kassa per maand

Optioneel bij te boeken  

Optioneel bij te boeken  

Digitale myVectron-pakketten Nederland
Vaste en optionele modules naar keuze  

1) € 4,90 per maand vanaf het 4e jaar. 2) Prijs geldt per filiaal (maximaal 15 kassasystemen). 3) De modules hebben een looptijd van een maand, tenzij 
anders aangegeven.

Zie de productbeschrijving voor meer informatie over de eisen aan kassasystemen om myVectron-modules te kunnen gebruiken en aanbieden. 
U kunt ook contact opnemen met uw vakhandelspartner. Alle informatie onder voorbehoud. Technische wijzigingen voorbehouden. Versie v1.7: 22-09
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