
Започнете ја спремни 2022 со 
новите решенија од ДУНА

КОМПЛЕТНИ POS 
РЕШЕНИЈА ЗА 
РАБОТЕЊЕ ВО 
МАЛОПРОДАЖБА

Едноставни и лесни за
работа, наменети за брза
продажба и контрола на
процеси и ресурси.

Решенија за подобра
услуга и фокус на
продажбата. Испорачајте
насмевка заедно со
фискалната сметка

 Едноставни и брзи за ракување

 Работа на големо и мало

 Далечинско работење

 Управување со попусти

 Рецептури и норамативи

 Прием со Android мобилен уред

 Автоматска нивелација на цени

 Автоматски извештаи на меил

 Back up во Cloud

 On-line надградби 

 Техничка подршка и одржување

contact@duna.mk

+389 2 3104500; +389 78 277200

mailto:contact@duna.mk


VECTOR POS
Софтверски пакет за малопродажба - еден 

објект/еден фискален уред

- Работа со или без интернет конекција
- ПЛТ, ценовници, попис, фактури, попусти
- Рецептури, cashback, далечински пристап
- Извештаи: ДФИ, Периодичен, Контролен, по 

артикли, касиери...
- Работа со сите типови на фискални уреди 

VECTOR POS лиценца: 6,200 ден.
Годишно одржување и подршка: 2,500 ден.

VECTOR PRO
Комплетно софтверско решение

- Напредно материјално и финансиско работење
- Контролиран преим на роба со мобилен уред 

(Android smartphone)
- Магацинско работење
- Напредни извештаи за финанско и материјално 

работење
- Преглед на повеќе малопродажни објекти, 

магацини 
- Работа со сите типови на фискални уреди

VECTOR PRO лиценца: 15,500 ден.
Годишно одржување и подршка: 6,200 ден.

contact@duna.mk

+389 2 3104500; +389 78 277200

Име и Презиме:

Име на компанија: 

Телефонски број:

Адреса и Град:

Дејност:

Меил адреса:

Согласност*: Се согласувам,      Не се согласувам 

*за споделување на контакт детали за комерцијални потреби. ДУНА согласно 
политиките за приватност ќе ги чува и нема да ги споделува истите

Специјална понуда!
Целосно решение за вашиот 

малопродажен објект

Фискален уред МАЕСТРАЛ: 12,200 ден.
VECTOR POS лиценца: 6,200 ден.

Фиока за пари: 2,900 ден.
Пакет ролни: 1,200 ден.

Се вкупно: 22,500 ден.

Промотивна цена: 16,990 ден.

Напомена: Во цените не е пресметан ДДВ
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