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Софтуер за продажби и склад

14
поддръжани езика

40+ 
страни  на 6 континента

6000+
инсталции

24 000+
потребители

- Мулти функционална POS и складова 

  програма, съвместима с всички Android 

  тъч терминали, таблети и телефони 

- Самостоятелна или клиент-сървър

- Постоянен бек-ъп и синхронизация

  с IncoCloud

- Централизирано корпоративно управление на 

   обекти, работни станции, артикули, документи,

   потребители, клиенти и справки

- Постоянен бекъп и синхорнизация на 15 сек.

- Достъпен навсякъде и по свяко време и у-во.

- Сигурен и високо надежден дейта център

- Платформено независим софтуер работещ 

   на Windows, Linux, Mac OS или Android

- Минимални системни изисквания

- Разумна цена

- Високо надеждна SQL база данни

- Поддръжка на 240+ периферни устройства

Съвместим с всички операционни системи - Windows, MacOS, Linux and Android

IncoPOS е система за продажби и складов софтуер в едно. 

Гъвкава и функционална, системата се адаптира и настройва 

според специфичните изисквания на различните по тип и големина 

обекти – складови и производствени бази, търговия на едро, разносна търговия, и др. 

Няма заначение дали сте склад за части, храни, инструменти, суровини или техника, IncoPOS е

идеалното решение за всички ваши нужди и изисквания за по-добра работа и организация.

Интерфейсът е интуитивен и лесен за работа, което гарантира бърза, коректна и качествена 

работа дори в големи обекти с оргомно количество артикули, клиенти, документо и стокооборот.

IncoDroid IncoCloudIncoPOS

IncoPOS



Защо сме по-добри от другите софтуери за склад?

Основни функционалности

www.sts-bg.com office@sts-bg.com +359 878 017 040

Лесен за ползване, 
конфигуруране и 
администриране

Всички нужни 
функционалности
в едно единствено

приложение 

Плащаш толкова
колкото ползваш, 
гъвкави месечни и 

годишни такси

24 / 7 / 365 премиум remote desktop поддръжка за всички наши страхотни клиенти и партньори  

- Директно управление на устройства с 

  марки: Posiflex, Bizerba, Digi, Citizen, 

  Zebra, Metrologic, Datalogic, Motorola,  

- Интеграция с различни ERP системи:

  SAP, Microsoft, ORACLE, Infor, Sage, 1C

- IncoCloud– достъп и промяна на данни

  от всяко едно работно място и станция 

  посредством 15 сек. синхронизация 

- Интеграция с индустриални контролери

  терминали и роботизирани системи за 

  подреждане и локализация на стока

- API за интеграция с външни системи:

  уеб магазини, мобилни приложения и др.

- Възможност за кастъмизация на процеси,

  документи и операции, за да се покрие и

  улесни максимално процеса на работа.

- Неограничена номенклатура от, 

  складове, обекти, партньори, 

  стоки и характеристики за тях;

 - Цялостна система от документи с 

   възможност за трансформация и

   проследяване на движения/промени: 

   заявки, доставки, фактуриране, 

  разплащания, ревизии, гаранции

- Централно управление на група от 

  складове и обекти, и съпътстващият

  ги стоко и документооборот;

- Следене на салда по партньори;

- Гъвкави потребителски права;

- Управление на артикули и суровини

  в реално време и спот-чек ревизии

- Периферни устройства- етикетиращи

  и баркод принтери, електронни везни

  устройства за мобилна търговия, 

  ревизии, зареждане и изписвания.

 - Вграден CRM модул

 - Модул „ценови правила“-позволява 

  създаването на правила за отстъпки 

  бонус нива, промоции, таргети.

  - Печат на баркодове и етикети

  - Издаване на мултиезични фактури, 

  пакинг листове, гаранционни карти;

 - Мобилен склад за android и windows 

- Работа със серийни и партидни номера

- Дневник за входящ контрол по НАССП

- Онлайн управление на наличностите

- Централизирана система за корпора

  тивно управление на много обекти

 - Локализация на документите на 14+ 

   езика и държавни изисквания  

 - Повече от 40 предефинирани справки 

    и генератор на персонални отчети, 

  който позволява визуализирането на 

  всякакви данни записани в базата ви
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