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TABLET V10 PARA PDV - NOSSO CARRO-CHEFE
Projetado para ser montável, o tablet V10 funciona 
como uma poderosa estação de trabalho fixa. 
Possui uma câmera embutida para escanear 
códigos de barras e códigos QR, resgatar cupons 
e um local embutido para leitura de cartões 
presente e fidelidade.  
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TABLET V7 PARA PDV – O VEXILOR EM MOVIMENTO
Projetado para ser móvel, o compacto tablet V7 usa 
Wi-Fi para que os funcionários possam fazer os pedidos 
de qualquer local dentro do estabelecimento. Os dados 
são encaminhados imediatamente para impressoras da 
área de produção e/ou terminal de pagamento.
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VHUB – O CÉREBRO DA OPERAÇÃO
O VHub compila e armazena dados dos tablets, que 
então são sincronizados com a nossa ‘nuvem’ remota 
no host em tempo real via internet. O seu PDV 
funciona mesmo quando a internet está desligada. 
Os tablets ainda se comunicam com o VHub e, uma 
vez que a conexão com a Internet é restabelecida, o 
VHub será sincronizado novamente com a nuvem. O 
VHub mantém todo o sistema Vexilor funcionando 
e é o cérebro e o hardware por trás de recursos 
como as capacidades em tempo real do Vexilor, 
notificações aos gerentes baseadas em eventos 
e a possibilidade que os operadores continuem 
um pedido a partir de onde pararam em um PDV 
diferente.

ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO V7
A Estação de Carregamento V7 é projetada 
para carregar facilmente até 4 tablets móveis, 
mantendo-os de fácil acesso, utilizando 
tecnologia patenteada. Os indicadores LED 
facilitam a visualização de quais unidades estão 
disponíveis, e o design do suporte facilita aos 
funcionários o carregamento de suas unidades 
entre os pedidos, pois não há fios para se 
preocupar.
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TELAS VOLTADAS AO CONSUMIDOR
Tanto o Tablet V7 como o Tablet V10 podem 
ser personalizados para usar uma configuração 
de tela voltada para o consumidor. Os 
consumidores podem facilmente visualizar 
itens de sua compra, e as telas voltadas para o 
consumidor também podem ser configuradas 
para exibir promoções atuais ou anúncios para 
a loja.

PERIFÉRICOS
O Vexilor foi projetado para trabalhar com uma variedade de periféricos líderes do setor, 
incluindo gavetas de dinheiro, impressoras, equipamentos de montagem, terminais de 
pagamento, escaner de códigos de barras, balanças, sistemas de exibição de cozinha e muito 
mais. A Givex também oferece periféricos como um pacote com o Vexilor.
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