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RASTIEME SPOLU

ELCOM vyrástol. Z distribútora japonskej firmy SHARP na výrobcu 
vlastných pokladničných a IT riešení. Za stály posun vpred patrí veľ-
ká vďaka aj vám, našim obchodným partnerom a zákazníkom. Vaša 
spätná väzba nám vždy ukázala správny smer a určite ho ukáže aj 
v budúcnosti.

S novou generáciou pokladničných riešení, prepojených s cloudovými 
službami, je naším cieľom dať podnikateľom nielen nástroj na účtova-
nie, ale aj zariadenie, ktoré za používateľa spracuje všetky relevantné 
údaje o jeho podnikaní s plnohodnotnými výstupmi. Veríme, že to je 
cesta, ako sa z „povinnej výbavy“, ktorou v súčasnosti pokladnica je, 
stane plnohodnotný nástroj pre každého obchodníka.
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V oblasti podpisových riešení je naším cieľom na jednej strane bez-
pečnosť a presnosť v zaobchádzaní s osobnými údajmi zákazníkov, 
na druhej strane šetrenie zdrojov a zjednodušenie procesov na stra-
ne inštitúcií. Už doteraz sa s použitím podpisových riešení ELCOM pri 
prechode na elektronické podpisovanie zmlúv ušetrilo viac ako milión 
hárkov papiera. Každý ďalší milión určite poteší.

Novinkou v oblasti priemyselných počítačov je UniqPC 215. Obrovský 
21,5“ displej s nadupanou výbavou uspokojí aj tých najnáročnejších. 
Veríme, že je to najlepší priemyselný počítač, aký sme doteraz vyrobili.

Pokiaľ máte záujem spoznať ELCOM bližšie, na nasledujúcich strán-
kach sa dozviete, čo sme pre vás pripravili v roku 2018.

Ing. Miloslav Karaffa
CEO 



     Významné referencie
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 Naše produkty

POKLADNIČNÉ RIEŠENIA

• REGISTRAČNÉ POKLADNICE

• POS SYSTÉMY

• FIŠKÁLNE TLAČIARNE

• EXTERNÉ ZARIADENIA

• PLATOBNÉ TERMINÁLY

• PRÍSLUŠENSTVO
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POKLADNIČNÉ RIEŠENIA DOTYKOVÉ IT RIEŠENIA

• PRIEMYSELNÉ POČÍTAČE 
  A TABLETY

• PODPISOVÉ RIEŠENIA

• DISPLEJE

• PRÍSLUŠENSTVO
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REGISTRAČNÉ POKLADNICE



     Registračné pokladnice

Elegantný dizajn a špičkový výkon sú ideálnou kombináciou pre 
každú modernú predajňu.

EURO-80
Revolúcia v účtovaní
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Euro-80 A

Nová éra pokladničných riešení

Klasika trochu inak

Euro-80 B

Dostatočne veľký dotykový displej s podporou Android OS 
prináša nový rozmer do sveta pokladničných riešení. Prepojenie 
s cloudovými službami ponúka používateľom nevídané možnosti 
spravovania biznisu s každým detailom podnikania vždy k dispo-
zícii.

Elegantný retro štýl s nadupanou mašinou pod kapotou. 
Jednoduché ovládanie s prepojením na cloudové služby robia 
z pokladnice Euro-80 B nenahraditeľnú súčasť každej prevádzky. 

Šírka pásky:   57 mm

Priemerná rýchlosť tlače  100 mm/s 

Komunikačné rozhranie  1 × USB, pokl. zásuvka, LAN, 4G, WiFi

Displej účtujúceho   grafický 240 × 64 bodov

Displej zákazníka  2 ×  16 znakov

Šírka pásky:   57 mm

Priemerná rýchlosť tlače  100 mm/s 

Komunikačné rozhranie  1 × USB (OTG) 1 × USB (HOST), pokl. zásuvka, LAN, WiFi, 4G

Displej účtujúceho   8“ (1280 × 800, 16 : 10)

Displej zákazníka  2 ×  16 znakov



     Registračné pokladnice

Ergonomický tvar, ktorý zapadne do každej prevádzky. O tom 
svedčí aj fakt, že sa svetoznámy dizajnér Giorgetto Giugiaro 
inšpiroval práve dizajnom Euro-150 Flexy pri návrhu jeho vlastnej 
registračnej pokladnice.

EURO-150
Dokonalé krivky

Šírka pásky:   57 mm

Priemerná rýchlosť tlače  15 riadkov/s

Komunikačné rozhranie   1 × USB, 2 × RS-232, RJ11 pokl. zásuvka

Displej účtujúceho   2 × 16 znakov, alfanumerický s podsvietením

Displej zákazníka  10-miestny segmentový s podsvietením

Euro-150 Flexy Euro-150 Flexy PLUS

 ELCOM-2018  STRANA 12 | 13

     Registračné pokladnice

Šírka pásky:   57 mm

Priemerná rýchlosť tlače  12 riadkov/s 

Komunikačné rozhranie  1 × USB, RJ11 pokl. zásuvka, RJ45 komun. port

Displej účtujúceho   2 ×  16 znakov bez podsvietenia

Displej zákazníka  10-miestny bez podsvietenia

Kompaktné rozmery, robustná konštrukcia odol-
ná voči nárazom a jednoduchá údržba robia z pokladnice 
Euro-50 jedno z najpopulárnejších pokladničných riešení nielen 
u nás, ale aj v zahraničí.

EURO-50
Voľba č.1 pre maloobchod a služby

Euro-50 Cash Euro-50 Smart Euro-50 Medi Euro-50 Mini
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POS SYSTÉMY



     POS systémy

15.6“ dotykový POS systém, polohovateľný, prakticky ovládateľný 
so širokými možnosťami pripojenia externých zariadení. Víťaz 
prestížnej ceny iF Design Award zapadne do akejkoľvek prevádzky.

BRAVO
Odolnosť a štýl

Rozlíšenie:  1366 × 768 px

Uhlopriečka:  15.6“ TFT LCD

HDD:  500 GB

Komunikačné rozhranie: 6 × USB, 6 × RS232, RJ11, LAN, PS/2, VGA
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     POS systémy

Rozlíšenie:  1024 x 768 px

Uhlopriečka:  15“

HDD:  500 GB

Komunikačné rozhranie: 4 × USB, LAN, RS-232 (6 × DB-9 COM), PS2, RJ11

Súhra čistých a elegantných línií s pevnou a odolnou hliníkovou 
konštrukciou. Glamor sa stane ozdobou každej prevádzky vďaka 
svojmu luxusnému a elegantnému vzhľadu. 15“ displej s triedou 
ochrany IP65 bezpečne odolá prachu a vode.

GLAMOR
Flexibilný dizajn



     POS systémy

ELCOM Cubee púta pozornosť predovšetkým 10 mm ultratenkým 
rámom displeja. 15“ rezistívny displej je vhodný do prostredia s ob-
sluhou v gumených rukaviciach alebo so znečistenými rukami. 

CUBEE
Spoľahlivý a dostupný

Rozlíšenie:  1024 × 768 px

Uhlopriečka:  15“ TFT

HDD:  500 GB 

Komunikačné rozhranie: 6 × USB, VGA, LAN
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     POS systémy

Rozlíšenie:  1024 × 768 px

Uhlopriečka:  15“ TFT

HDD:  500 GB 

Komunikačné rozhranie: 3 × USB 2.0, 1 × 3.0, 4 × RS232, LAN, VGA, cash drawer 

10,1“ pomocník do každej rušnej prevádzky, ktorá vyžaduje 
perfektnú flexibilitu. Skenuje 1D a EAN kódy, číta platobné a SMART 
karty, tlačí bločky. Všetko potrebné máte na dlani.

MobilePOS
POS systém do ruky

Rozlíšenie:  1280 × 800 px

Uhlopriečka:  10,1“  TFT

HDD:  32 GB 

Komunikačné rozhranie: 2 × USB, 1 × OTG, WiFi, Bluetooth



     POS systémy

15“ kapacitný dotykový displej, predný panel odolný voči prachu 
a vode, široká škála pripojení, odolná konštrukcia a kompaktné 
rozmery spolu tvoria výnimočné zariadenie za bezkonkurenčnú 
cenu.  

WONDER
Veľa muziky za málo peňazí

Rozlíšenie:  1024 × 768 px

Uhlopriečka:  15“ TFT

HDD:  500 GB 

Komunikačné rozhranie: 3 × USB 2.0, 1 × 3.0, 4 × RS232, LAN, VGA, cash drawer 
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     POS systémy

Rozlíšenie:  1024 × 768 px

Uhlopriečka:  15“ TFT

HDD:  500 GB 

Komunikačné rozhranie: 6 × USB, VGA, LAN

15“ POS systém bezchybne odoláva náročným podmienkam 
rušných prevádzok. Robustná konštrukcia bez pohyblivých 
a rotujúcich častí zabezpečí úplne tichý chod. Predný panel 
s triedou ochrany IP65 si hravo poradí s vodou, prachom a aj  me-
nej citlivým každodenným použitím.

UniqPC 150
Výkonný a skladný

Rozlíšenie:  1024 × 768 px

Uhlopriečka:  15“ TFT

HDD:  500 GB 

Komunikačné rozhranie: 2 × USB 2.0, 1 × 3.0, 1 x LAN, 3 × RS-232 (voliteľné)



     POS systémy

Vodovzdorný 19“ multimediálny POS systém, odolávajúci 
prachu a otrasom s triedou ochrany IP65. Aj v tých najnároč-
nejších pracovných podmienkach je ako doma. Je ovládateľný 
všetkými desiatimi prstami a spotrebuje až 10× menej energie 
oproti bežným počítačom.

UniqPC 190
Mimoriadne odolný POS systém

Rozlíšenie:  1440 × 900 px

Uhlopriečka:  19“ TFT  

HDD:  500 GB 

Komunikačné rozhranie: 2 × USB 2.0, 1 × 3.0, 1 x LAN, RS-232 (voliteľné), WiFi, Bluetooth
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Bezproblémová mechanická odolnosť a spoľahlivý chod za 
každých okolností. Zvládne akokoľvek náročnú prevádzku 
aj v tých najextrémnejších podmienkach. Obrovský 21,5“ displej 
splní požiadavky aj tých najnáročnejších používateľov.

UniqPC 215
Pre najnáročnejších

Rozlíšenie:  1920 × 1080 px

Uhlopriečka:  21.5“ TFT

HDD:  500 GB 

Komunikačné rozhranie: 4 × USB 3.0, 1 x LAN, RS-232 (voliteľné), WiFi, Bluetooth
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PLATOBNÉ TERMINÁLY



     Platobné terminály

1000SE

VX 820

VX 805

S platobnými terminálmi od ELCOM-u nezáleží na výškach trans-
akcií, poplatok je vždy rovnaký a mesačné poplatky sa nemenia 
za žiadnych okolností.

Vysokovýkonný PIN pad s 3.5“ dotykovým displejom.

PIN PAD pre pohodlné zadávanie platieb zákazníkov.

Platobné terminály

Malý, spoľahlivý a nenákladný PIN pad s krytom pre 
zvýšenú diskrétnosť. 

• zjednodušené pripojenie jedným portom cez USB, LAN a sériový kábel

• zobrazenie reklám a zliav na displeji

• pokročilé šifrovanie transakcií

• podsvietený displej ľahko čitateľný pod každým typom osvetlenia

• programovateľné klávesy s možnosťou pridávania funkcií

• dvojité využitie ako PIN pad a aj ako platobné zariadenie do ruky

• dostatočne veľké tlačidlá pre bezchybné potvrdenie platby

• odolná a protišmyková konštrukcia

• jednoduché prepojenie s PC, pokladnicou alebo POS systémom vďaka USB  
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VX 680

VX 675

VX 520

Dotykový platobný terminál s podporou 3G, Bluetooth 
a Wi-Fi.

Mobilný all-in-one platobný terminál.
Malý rozmer padne každému do ruky.

Spoľahlivý a rýchly platobný terminál s LCD displejom.

• pultový platobný terminál ideálny do obchodných prevádzok
  s častou potrebou tlače dokladov

• malé rozmery a jednoduché ovládanie

• biely podsvietený displej

• rýchla a efektívna tlač pokladničných dokladov

• pripojenie prostredníctvom internetu alebo GPRS

• možnosť pripojenia PIN PADu

• prenosný platobný terminál malej veľkosti vhodný pre reštaurácie,         
  bary, taxi služby, kuriérov a pod.

• moderný elegantný dizajn

• výkonná batéria, malé rozmery a nízka hmotnosť

• nabíjanie batérie prostredníctvom štandardnej micro USB nabíjačky

• prenosný platobný terminál vhodný pre hotely, reštaurácie, kaviarne ...

• možnosť ovládania prostredníctvom dotykového displeja

• veľký farebný displej

• pripojenie prostredníctvom GSM/GPRS alebo Wi-Fi/Bluetooth



     Fiškálne tlačiarne

     Externé zariadenia

Mini EFox
EFox-T Elcom
RP80 - FP LAN

EFox-T Epson
TM-T88 V

EFox-T Bixolon
SRP-350 II

Digitálne váhy

Peňažné zásuvky

Externé klávesnice

Skenery čiarových kódov

Externé displeje

POS tlačiarne
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Papierové pásky

Euromincovníky
a europokladničky

Pokladničné knihy Stojany pre klávesnice
a displeje

Tašky

     Príslušenstvo

Počítačky
bankoviek
a mincí

Overovače
bankoviek

Čítačky
magnetických
kariet
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ÚČTOVACIA APLIKÁCIA ELCOM - POS



     ELCOM - POS

Spravujte váš biznis s ľahkosťou a presnosťou

ELCOM-POS
Účtovacia aplikácia

Jednoduché a intuitívne účtovanie s rôznymi možnosťami 
používateľského rozhrania a položkami umiestnenými
v kategóriách

Reštauračný režim s rozúčtovaním na stoly a mnohými ďalšími
finesami uľahčí a sprehľadní prácu v každej rušnej prevádzke

So skladovým hospodárstvom máte vaše zásoby vždy pod 
kontrolou a nič vás neprekvapí 
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Predaj úzkeho spektra produktov a služieb. Ideálny 
pre: wellness, fitness, kaderníctvo, zdravotníctvo,
služby...  

Rušné prevádzky s vysokým počtom predávaných 
položiek. Ideálny pre: maloobchod, potraviny, rýchle 
občerstvenie, kníhkupectvo, obuv, butik... 

Kompletný reštauračný režim pre prácu s otvore-
nými účtami, rozúčtovaním na stoly a komunikáciou 
s kuchyňou. Ideálny pre: reštaurácie, kaviarne, bary, 
cukrárne... 

ELCOM-POS Lite

ELCOM-POS Medium

ELCOM-POS Pro
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ELCOM CLOUDOVÉ SLUŽBY



     ELCOM Cloudové služby

Všetky podstatné dáta o vašom podnikaní ihneď k dispozí-

cii v mobile alebo tablete. Tržby, štatistiky, objednávky, skladové 

hospodárstvo, databázy tovarov, programovanie pokladníc na 

diaľku a mnoho iných funkcionalít, ktoré vám zjednodušia prácu 

a poskytnú všetky potrebné údaje o vašom podnikaní.

ELCOM Cloudové služby
Biznis vždy poruke
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     ELCOM Cloudové služby

Dáta z prevádzok

Zákazník Servis a podpora

Podnikateľ

Cloud

Vzdialená správaVernostné programy

Notifikácie

Štatistiky

3 4

1

2

3 4

1 2

Vernostné programy

Nástroj, ktorý pomôže podnika-
teľovi v tom, aby sa zákazníci 
vrátili do jeho predajne a naku-
povali u neho častejšie. 

Notifikácie

Slúžia na oznámenie podnika-
teľovi, že nastala udalosť o kto-
rej chcel byť informovaný. 
Typy notifikácií: vykonanie de-
nnej  uzávierky na pokladnici, 
prekročenie obratu v danom 
dni nad stanovenú hodnotu, 
nízky stav skladových zásob, 
vykonanie storna, notifikácia 
o nutnosti vykonať servisnú 
prehliadku pokladnice...

Vzdialená správa

Umožňuje servisný prístup do 
zariadenia pre riešenie prob-
lémov alebo požiadaviek pod-
nikateľa na diaľku. Napríklad 
na inštaláciu alebo rozšírenie 
softvéru, programovanie pok-
ladnice, servisné zásahy...
Významne šetrí čas a náklady 
na cestovanie. 

Štatistiky

Dáta o fungovaní spoločnosti vo 
forme výpisov, analýz a grafov. 
Spracované informácie majú 
pomôcť podnikateľovi efektívne 
riadiť svoj biznis. Jednotlivé dáta 
môže podnikateľ využívať na zá-
klade rôznych filtrov. 



 ELCOM-2018  STRANA 38 | 39

PRIEMYSELNÉ POČÍTAČE



     Priemyselné počítače

Odolný 21,5“ priemyselný počítač poráža konkurenciu vo všetkých 
smeroch. Komunikácia a práca s údajmi je v náročných prevád-
zkových priemyselných podmienkach jednoduchá vďaka vysokej 
odolnosti a obrovskému dotykovému displeju.

UniqPC 215
Väčší a lepší
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     Priemyselné počítače

3 verzie procesorov pre akúkoľvek záťaž. Od štvorjadrového J1900 pre 
štandardné vyťaženie až po i5 pre najzložitejšie operácie.

Displej

21,5” / TFT / 16 : 9
10 bodový dotykový displej

Prevádzkové
podmienky
0°C až 50°C

5 % ~ 95 %  vlhkosť 
IP65

CPU

i5 6th / i5 4200U / Quad Core 
Celeron J1900,
4 - 16GB DDR3,

500 GB HDD, (64 GB SSD / 120 
GB SSD)
(voliteľné)

Komunikačné
rozhranie
4 × 3,0 USB

1 × RS232 (voliteľné) /
WiFi (voliteľné) / Bluetooth 

(voliteľné) / LAN

Rozlíšenie

1920 × 1080 px



Bezpečne odoláva prachu, otrasom a vode vďaka ochrane IP65. 
Dostatočne široký a odolný 19“ displej je ovládateľný všetkými 
desiatimi prstami aj v rukaviciach. Kamera, mikrofón a reproduktory 
zabezpečia prehľadnú komunikáciu za každých okolností.

UniqPC 190
19“ multimediálny počítač do najnáročnejších 
podmienok

     Priemyselné počítače

Displej

19“ TFT /16:10/LED
Gorilla 7H class/ 

kapacitný Touch window 
(10-prstový multitouch)

Prevádzkové
podmienky
0 až +40°C 

5 % ~ 80 %  vlhkosť 
IP65

CPU

Intel Celeron J1900 1.99 GHz 
4GB (8GB) DDR3L / 500 GB 

HDD (64 GB SSD / 120 GB SSD)
(voliteľné)   

Komunikačné
rozhranie

2 × 2,0 USB, 1 × 3,0 USB
1 × LAN / VGA (voliteľné)

HDMI / RJ45
RS232 / RS485

Rozlíšenie

1440 × 900 px
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Nový all-in-one počítač s 19“ uhlopriečkou, ktorý bol pôvodne 
vyvinutý pre extrémne prevádzkové podmienky v baniach,  pri-
náša unikátne možnosti aj do ďalších oblastí priemyslu. Celoko-
vová konštrukcia s krytím IP65 zabezpečuje bezproblémovú 
mechanickú odolnosť a spoľahlivú prevádzku aj v prípade pro-
stredia so striekajúcou vodou či zvýšenou prašnosťou.

UniqPC 190 KD
Odolný ALL-IN-ONE počítač

Displej

19“ TFT /16:10/LED
Gorilla 7H class/ 

kapacitný Touch window 
(10-prstový multitouch)

Prevádzkové
podmienky
0 až +40°C 

5 % ~ 80 %  vlhkosť 
IP65

CPU

Intel Celeron J1900 1.99 GHz 
4GB (8GB) DDR3L / 500 GB 

HDD, (64 GB SSD / 120 GB SSD)
(voliteľné)   

Komunikačné
rozhranie

2 × 2,0 USB, 1 × 3,0 USB
1 x LAN

Rozlíšenie

1440 × 900 px



Robustná hliníková konštrukcia, displej chránený zodolneným 
touch panelom, úplne tichý chod bez rotujúcich a pohyblivých 
častí a kompaktné rozmery si nájdu miesto v každej prevádzke, 
kde je bezproblémový chod podmienkou, nielen želaním.

UniqPC 150
Odolný 15“ priemyselný počítač do drsných 
podmienok

     Priemyselné počítače

Displej

15“ TFT, 4:3, LED
IP54 (celé zariadenie)
IP65 (predný panel)

Prevádzkové
podmienky

-20°C až 60°C
IP54 (celé zariadenie),
IP65 (predný pane),

IP20 (uchytenie na stôl a stenu)

CPU

Intel Celeron J1900 1.99 GHz 
DDR3L 4 GB (8 GB voliteľné),

500 GB HDD
(64 GB SSD / 120 GB SSD) 

(voliteľné)   

Komunikačné
rozhranie

2 × USB 2.0 + 1 × USB 3.0 
RJ45 (voliteľné) / RS232

Rozlíšenie

1024 × 768 px
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     Priemyselné počítače      Naj inštalácie UniqPC 150

NAJchladnejšie

reštaurácia ICE BAR (Bratislava), -5°C

NAJteplejšie

ESTAMP (Čína), 42°C

NAJvlhkejšie

Aquapark Tatralandia

NAJreprezentatívnejšie

autosalón – Audi, Porsche (Slovensko)
Intesa Group (Chorvátsko)

NAJhygienickejšie

umelá ventilácia pľúc
Chirana (Slovensko a svet)

NAJnáročnejšie

grafitové prostredie – U. S. Steel Košice
Mesit&Rödhers (Nemecko, ČR)

NAJoriginálnejšie

americká vojenská základňa

(Azorské ostrovy)

NAJkomplexnejšie

Yazaki (Slovensko),
Železiarne Podbrezová (Slovensko)

NAJvyššie
Kamenná chata Chopok (Kamienka)

2000 m. n. m.

NAJhlbšie
medené bane KGHM (Poľsko), 700 až 
800 m pod zemou

NAJvýchodnejšie
Austrália

NAJzápadnejšie
Kanada

NAJsevernejšie
Fínsko, Švédsko, Nórsko
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PRIEMYSELNÉ TABLETY



     Priemyselné tablety

Ideálny do najnáročnejších pracovných podmienok. S trie-
dou ochrany IP65 a odolným LCD displejom chráneným 
tvrdeným touch panelom bezpečne odoláva prachu, nára-
zom a vode. Zabudovaná kamera, mikrofón, reproduktory, WiFi, 
Bluetooth a GPS zabezpečia komfortnú komunikáciu.

UNIQ TABLET ll
Odolný 12,2“ priemyselný tablet

Displej

12,2”/IPS/8 : 5/LED
Gorilla 7H class/ 

10 bodový dotykový displej,
možnosť práce s rukavicami

Prevádzkové
podmienky

-20°C až 60°C
5 % ~ 95 %  vlhkosť 
IP65,  MIL-STD-810G

CPU

Intel Cherrytrail Z8300
4GB DDR3 / 64GB eMMC

Komunikačné
rozhranie

2 × 2,0 USB, 1 × 3,0 USB
Micro HDMI / SIM / RJ45

RS232 / RS485

Rozlíšenie

1920 × 1200 px
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     Priemyselné tablety

Odolný dotykový počítač ideálny na prácu v náročných 
podmienkach. Je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú s dátami 
v reálnom čase a bežné tablety nezvládajú náročnosť ich drsného 
pracovného prostredia. Uniq Tablet IIs si nájde miesto všade tam, 
kde je bezproblémový chod podmienkou, nielen možnosťou. 

UNIQ TABLET lls
Odolný 10“ priemyselný tablet

Displej

10,1”/IPS/8 : 5/LED
Gorilla 7H class/ 

10 bodový dotykový displej,
možnosť práce s rukavicami

Prevádzkové
podmienky

-20°C až 60°C
5 % ~ 95 %  vlhkosť 
IP65,  MIL-STD-810G

CPU

Intel Cherrytrail Z8300
2GB DDR3 / 32GB eMMC

Komunikačné
rozhranie

2 × 2,0 USB, 1 × 3,0 USB
Micro HDMI / SIM / RJ45

RS232 / RS485

Rozlíšenie

1280 × 800 px



    Atex počítače

AtexPC 190-66EX

AtexPC 150-65EX

19“ priemyselný počítač určený na zber a spracovanie dát v najex-
trémnejších podmienkach. IP67 verzia je špeciálna pre IEC Ex-ATEX 
prostredie s nebezpečenstvom výbuchu káblových priechodiek. 
Tank medzi počítačmi.

15“ priemyselný počítač vhodný do prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu a výskytom horľavých látok. Certifikácia Atex zabezpe-
čí bezproblémové použitie aj v takých extrémnych podmienkach 
ako ropné plošiny, chemické laboratóriá a pri armádnom testovaní.
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    Displeje

     Príslušenstvo

Uniq Display 150

Stojany a doplnky

Display TDC-5000

Operačný systém

Atex display 150-65EX
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PODPISOVÉ RIEŠENIA



Inovatívne spojenie možností a výhod elektronického podpisového 
zariadenia so zobrazovacím dotykovým displejom. Podpisovanie 
dokumentu priamo na displeji zabezpečí úplnú náhradu papierovej 
dokumentácie. Zjednodušenie procesov a bez použitia papiera 
vedú k vysokým úsporám prevádzkových nákladov.

SECURE SIGN ll
Podpisové zariadenie novej generácie

     Podpisové riešenia

Displej

9,7”, IPS, 4:3, LED,
Multi Touch / 10-prstov,

Antiglare

Čítačky kariet
(voliteľné)

Čítačka čipových kariet
(EMV, eID) 

Čítačka bezkontaktných kariet

Prevádzkové
podmienky

Pracovná teplota:
0°C až 40°C

Relatívna vlhkosť:
5% ~ 95%, nekondenzujúca

Podpisová
technológia

Elektromagnetická rezonancia
Pero bez batérie

LPI: 2540
Úrovne prítlaku: 1024

Komunikačné
rozhranie

Displej: USB
Dotykový panel: USB

Podpisová plocha: USB

Rozlíšenie

1024 × 768 pixelov
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     Podpisové riešenia

Nový koncept klientskeho pracoviska s komfortnou 17“ 
dotykovou obrazovkou a podpisovou plochou pre snímanie 
biometrického podpisu, ktorá prináša jedinečné možnosti pre 
zlepšenie a zefektívnenie práce s klientmi.

DIGITAL DESK lll
Brána k vašim klientom

Displej

17”, IPS, 16:9, 
Multi Touch / 10-prstov,

Antiglare

Čítačky kariet
(voliteľné)

Čítačka čipových kariet
(EMV, eID) 

Čítačka bezkontaktných kariet

Prevádzkové
podmienky

Pracovná teplota:
0°C až 40°C

Podpisová
technológia

Elektromagnetická rezonancia
Pero bez batérie

LPI: 2540
Úrovne prítlaku: 1024

Komunikačné
rozhranie

HDMI / VGA / 2 × USB 2.0
1  × USB 3.0 / 3 × RS232

Rozlíšenie

1920 × 1080 pixelov



     Podpisové riešenia

Stolové klientske pracovisko s komfortnou 19“ dotykovou obrazovkou
a podpisovou plochou (pre snímanie biometrického podpisu), ktoré 
vám a vašim klientom prinesie moderný a pohodlný priestor pre prácu.

DIGITAL DESK
Nová cesta k vašim klientom

Displej

19“ TFT , 16:10 , LED,
Multi Touch / 10-prstov,

Antiglare

Čítačky kariet
(voliteľné)

Čítačka čipových kariet
(EMV) 

Čítačka bezkontaktných kariet

Prevádzkové
podmienky

Pracovná teplota:
0°C až 30°C

Podpisová
technológia

Elektromagnetická rezonancia
Pero bez batérie

LPI: 2540
Úrovne prítlaku: 1024

Komunikačné
rozhranie

2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
3 × RS-232, VGA, HDMI

Rozlíšenie

1440 × 900 pixelov 
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     Podpisové riešenia

Kientske pracovisko s komfortnou 19“ dotykovou obrazovkou 
a podpisovou plochou, ktorá vám prináša jedinečné možnos-
ti pre zlepšenie a zefektívnenie práce s vašimi klientmi. Infokiosk 
umožňuje klientovi vykonávať neasistované služby v bezpečnom 
bankovom prostredí, navyše komfortne a bez stresu.

INFOKIOSK
Obslúžte vašich zákazníkov ako nikto iný

Displej

19” IPS, 16:10 LED,
Multi Touch / 10-prstov

Čítačky kariet
(voliteľné)

Čítačka čipových kariet
(EMV, eID) 

Čítačka bezkontaktných kariet

Prevádzkové
podmienky

Pracovná teplota:
0°C až 40°C

Podpisová
technológia

Elektromagnetická rezonancia
Pero bez batérie

LPI: 2540
Úrovne prítlaku: 1024

Komunikačné
rozhranie

2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
3 × RS-232, VGA, HDMI

Rozlíšenie

1440 × 900 pixelov 
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VÝVOJ A VÝROBA NA ZÁKAZKU



     Vývoj a výroba na zákazku

Potrebujete profesionálny vývojový tím, ktorý bude k dispozícii 

v akejkoľvek fáze cyklu tvorby vášho produktu? Nemusíte budovať 

veľkú firmu, zháňať odborníkov, nakupovať drahé technológie...

Odbremeníme vás od zložitých, technologicky a finančne 

náročných riešení a úspešne vás prevedieme celým procesom 

až k finálnemu výrobku. Disponujeme všetkým čo potrebujete. Od 

myšlienky, vývoja cez výrobu až po doručenie produktu k vám.

Vývoj a výroba
na zákazku
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Od myšlienky až po
doručenie produktu

Stačí nám vaše zadanie.
O ostatné sa postaráme.

Vyvíjame a navrhuje-
me reálne produkty. 
Máme skúsenosti 
s výrobnými proces-
mi - našim cieľom je 
optimalizácia navr-
hovaných produktov 
pre výrobu.

Poskytujeme kompletné logis-
tické služby a expedíciu v rámci 

Európy i celého sveta.
Zabezpečíme colné vyhlásenia, 

dodávky “Just in Time”.

Zabezpečujeme všetky čin-
nosti súvisiace s obstarávaním 
materiálu za optimálnu cenu 
v požadovanej kvalite, kvantite, 
na správne miesto a v správny 
čas. 

Máme dlhoročné skúsenosti
s vývojom a osadzovaním 

dosiek plošných spojov (DPS).  
Realizujeme povrchovú 

a otvorovú montáž s maximál-
nou kvalitou. Používame bezo-
lovnatú kompatibilnú výrobnú 

technológiu.

Hotové produkty pre-
chádzajú  náročnou 

nezávislou výstupnou 
kontrolou. Sú balené 

do antistatických 
obalov a prepravných 

systémov podľa 
požiadavky zákazníka.

Myšlienka

Vývoj

Doprava

MateriálVýroba

Balenie
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KTO SME



     Kto sme

V roku 1991 sme začínali ako distribútor japonskej 

spoločnosti SHARP. Odvtedy sme prešli kus cesty. Začali sme 

s vývojom a výrobou vlastných elektronických zariadení. Postupne 

sme sa stali značkou, ktorá reprezentuje tradíciu a stabilitu. Naše 

produkty a riešenia využíva viac ako pol milióna spokojných zá-

kazníkov z takmer 60 krajín sveta. 

Vážení partneri a zákazníci, ďakujeme vám za prejavenú dôveru 

a priazeň. Potvrdzujete, že naša štvrťstoročná misia mala a stále 

má svoj význam.

Je to pre nás uznanie a zároveň veľký záväzok, aby sme 

aj naďalej prinášali moderné a užitočné riešenia, ktoré urobia váš 

život jednoduchším a krajším.

Sme tu pre vás
viac ako 26 rokov

Slovak Gold Grand Prix
Odolný all-in-one UniqPC, unikátny slovenský produkt získal 
najvyššiu cenu za kvalitu produktu v Slovenskej republike 
Slovak Gold Grand Prix. 

Microsoft Industry Awards 2013
V rámci udeľovania cien Microsoft Industry Awards (MIA) 
2013 sme získali špeciálne ocenenie riaditeľa Microsoft 
Slovensko za odolný Uniq Tablet.

IT Produkt roka 2013
Výnimočný produkt Uniq Tablet sa stal najlepším IT 
produktom roka 2013 na Slovensku.

Fabrika roka 2011
Cena magazínu REVUE PRIEMYSLU za riadenie inovácií.
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     Kto sme

2015

2017

2013

2011

2001

2008

1999

2006

1996

2014

2012

2009

2007

2003

2000

1997

1991

Infokiosk

Digital Desk

UniqPC 190

UniqPC 150

Euro-100, Euro-200

POS-4000

Euro-2500EK-3000

POS-3000

Vznik 
spoločnosti

Secure Sign

Euro-80

Uniq Tablet

Digital Desk lll

Euro-150 Flexy Euro-50 Cash

Euro-50 Mini TDC-5000 PC

Euro-2100

Euro-500 Handy

Euro-1000

1. vlastná registračná
pokladnica Euro-2000

2016

2018

Uniq tablet llSecure Sign II

UniqPC 215

Uniq tablet lls



SLEDUJTE NÁS NA
SOCIÁLNYCH SIEŤACH

www.facebook.com/elcom.eu
www.instagram.com/elcom_eu

www.youtube.com/user/elcommarketing
www.pinterest.com/elcom_eu

www.issuu.com/elcomsro

Pre ešte lepší kontakt s vami sme prítomní aj na sociál-
nych sieťach.

Prihláste sa k odberu našich videí na sieti YouTube, staň-
te sa našim fanúšikom na sieti Facebook alebo sledujte 
naše príspevky na sieti Instagram. Dostávajte vždy tie 
najaktuálnejšie informácie o tom, čo sa deje v spoloč-
nosti ELCOM.

Vaše názory, pripomienky a skúsenosti sú vítané.

    Sme online
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     Dôležité kontakty

OBCHODNÝ ÚSEK - POKLADNICE

OBCHODNÝ ÚSEK - IT SOLUTIONS

ODDELENIE MARKETINGU

ÚSEK LOGISTIKY

TECHNICKÝ ÚSEK (CMS)

VÝROBNÝ ÚSEK (EMS)

SERVISNÉ ODDELENIE

Vedúci Oddelenia obchod SK
Tel:+421 51 74 64 103

Vedúci Oddelenia IT Solutions
Tel:+421 51 74 64 105

Vedúci Oddelenia marketingu
Tel:+421 51 74 64 239

Vedúci úseku logistiky a nákupu
Tel:+421 51 74 64 201

Projektový manažér technického úseku
Tel:+421 51 74 64 198

Vedúci výrobného úseku
Tel:+421 51 74 64 305

Asistent servisného oddelenia 
Tel:+421 51 74 64 257

Obchodný asistent SK
Tel:+421 51 74 64 104

Obchodný manažér IT Solutions
Tel:+421 51 74 64 108

Marketingový pracovník
Tel:+421 51 74 64 115

Asistent výrobného úseku
Tel:+421 51 74 64 351

Asistent servisného oddelenia 
Tel:+421 51 74 64 259
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Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny a vylepšenia u všetkých výrobkov
opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho oznámenia. V dokumente môžu

byť použité ilustračné obrázky. Pre aktuálnu ponuku kontaktujte spoločnosť ELCOM
alebo jej autorizovaných partnerov. 

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov, Slovakia

Tel.: +421 51 74 64 111  |  E-mail: elcom@elcom.eu
www.elcom.eu

VÁŠ DODÁVATEĽ PRE ČESKÚ REPUBLIKU

AutoCont IPC a.s.
Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká Republika

obchod@autocont-ipc.cz  |  +420 552 301 002
www.autocont-ipc.cz  |  eshop.autocont-ipc.cz


