Windows® Embedded POSReady 7 jest systemem operacyjnym przygotowanym specjalnie z myślą o
punktach sprzedaży (Point Of Service). Jest to produkt, który wykorzystuje w pełni możliwości systemu
Windows 7. Platforma POSReady jest wybierana przez „branżę retail” celem usprawnienia pracy
personelu oraz eliminacją problemów z systemem operacyjnym.
Systemy Windows Embedded są objęte 10letnią gwarancją – programem wsparcia,
plus dostępnością produktu przez 15 lat.

Zbuduj swoją sieć urządzeń POS z zaufanym partnerem
Windows Embedded POSReady 7 zapewnia łatwość obsługi, upraszcza zarządzanie i przyśpiesza
wdrożenie systemu operacyjnego Windows znanego personelowi.
Windows POSReady 7 zapewnia:






Zestaw narzędzi i paczek, które zmniejszają koszty rozbudowy systemu IT
Prostą i szybką integrację z peryferiami POS dzięki „Plug and Play” dedykowaną dla .NET
Możliwość ograniczenia funkcji oraz zabezpieczająca przed „Surface attack” na urządzenia POS,
dzięki temu łatwiej spełniać wymogi Payment Card Infustry (PCI).
Potężne możliwości zabezpieczeń jak: BitLocker®, BitLocker To Go™, AppLocker™ oraz inne
innowacyjne narzędzia, które zabezpieczą system POS.
Pełne wsparcie dla IPv6 oraz IPv4 oraz nowe TCP/IT dzięki czemu dostarczy najnowsze
zabezpieczenia i funkcje sieci WIFI.

Niekończące się możliwości:
Windows Embedded POSReady 7 wprowadza zupełnie nowe możliwości dla użytkowników POS. Dzięki
interfejsowi multi-gesture touch oraz aplikacjom „context aware” mamy znacznie większe możliwości
pracy na ekranach dotykowych. System jest wyposażony w Windows Media® Player 12 oraz Internet
Explorer® 8 które zapewniają możliwości multimedialne oraz internetowe.
Dodatkowym plusem jest lepsze zarządzanie energią dzięki czemu ograniczony jest koszt energii
elektrycznej.

Systemy POS są wykorzystywane w pełni gdy są z systemem Windows
Urządzenia z POSReady 7 mogą być zintegrowane w istniejące środowisko komputerów typu desktop.
Aplikacja Decktop Protocol (RDP) 7.1 zapewnia płynną pracę zdalną na urządzeniu.
POSReady 7 zapewnia również BranchCache™ dzięki czemu rozległe sieci mogą korzystać z zasobów
innych komputerów na zasadzie zbliżonej do sieci lokalnej.

Platforma wysokiego zaufania

Niekończące się możliwości

Windows Connected

Zintegrowana funkcjonalność POS

Plug and Play dla sprzętu
wykorzystywanego w na
stanowiskach sprzedażowych

Znane ustawienia i instalacja

Poszerzenie opcji zarządzania i
infrastruktury

Wsparcie dwóch wyświetlaczy

Dodatkowe specyficzne funkcje
jak: filtr pisania, filtr dialogu, filtr
klawiatury etc. Celem
dopasowania OS do twojego
sprzętu
Kompatybilność z wiodącymi
dostawcami aplikacji POS

Wsparcie dla aplikacji
napisanych w Windows API oraz
Microsoft .NET Framework,
zapewnia szeroki wybór aplikacji
point of sale
Zaprojektowany z myślą o
bezpieczeństwie i niezawodności

POSReady wspomaga wymogi
PCI poprzez narzędzia oraz
zabezpieczenie/ zablokowanie
obrazu

Profesjonalny poziom
zabezpieczeń platformy
testowany aby zapewnić trwałą
ścieżkę rozwoju
Wsparcie wielu języków

Wielojęzykowy interfejs
użytkownika dostępny w 36
językach

5 języków dozwolone
jednocześnie w systemie

Dokumentacja w 9 językach
Ocena

Darmowa wersja trial
 Wsparcie przez 10-lat (Support
Lifecycle Policy)

Zaprojektowany z myślą o pełnej
gamie urządzeń POS

Pełna funkcjonalność dla
terminali point of service

Informacyjne kioski
samoobsługowe

Kioski samoobsługowe do
samodzielnej rejestracji

Dotykowa klawiatura
ekranowa
Narzędzia i technologie

Wbudowane opcje
zaawansowane dla sieci

Microsoft Internet Explorer®
8 (przeglądarka internetowa)

Internet Explorer 9 jest
dostępny do pobrania

Windows Media ® Player 12
przeznaczony z my sl a o
reklamach oraz szkoleniach

Wsparcie Microsoft
Silverlight 4.0

Wsparcie .NET Framework
3.5

POS dla .NET 1.12
Gwarantowany standard

Wsparcie Unified POS
(międzysystemowości) dla
ARTS (Association of Retail
Technology Standards)
łącznie z peryferiami
opartymi i OPOS, POS dla
.NET

Obsługa OPOS 1.08 oraz
kolejnych wersji

Wsparcie społeczności
międzynarodowej

Globalna sieć partnerów,
profesjonalnych developerów
oraz entuzjastów

Zewnętrzne firmy dostarczają
zasoby techniczne oraz
pomocne społeczności
Developerzy oraz zasoby retail

Dla dodatkowych produktów
POSReady celem znalezienia
dystrybutora sprawdź
www.POSReady.com

Microsoft Developer Network
(MSDN®) przekazuje
szczegółowe informacje
techniczne, szkolenia oraz
wsparcie społeczności, sprawdź
www.msdn.com

TechNEt Web
(www.technet.com) to miejsce
dla profesjonalistów IT aby
otrzymać informacje potrzebne
aby zaplanować, rozwijać,
zdiagnozować, serwisować oraz
zabezpieczyć ich technologiczne
inwestycje z Microsoft

Windows Enbedded Partner
Program (WEPP) łączy ciebie z
światową siecią partnerów
którzy mogą pokierować cię
przez kolejne kroki Twojego
projektu, sprawdź
www.WindowsEmbeddedPartner
s.com

Więcej oinformacji o UPOS oraz
OPOS, sprawdź: www.nrfarts.org
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