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Εισαγωγή 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 

Είναι γεγονός ότι καθημερινά αυξάνονται οι πιέσεις που δέχονται τα καταστήματα μικρής λιανικής. 

Οι δυο κύριες αιτίες που προκαλούν τις πιέσεις αυτές, είναι αφενός η συνεχής πτώση του τζίρου στη 

συγκεκριμένη αγορά και αφετέρου η πλεονεκτικότερη θέση, όσον αφορά την προσέλκυση πελατών, 

στην οποία βρίσκονται τα μεγάλα καταστήματα και οι αλυσίδες του κλάδου. Στη διαμόρφωση της 

πλεονεκτικότερης αυτής θέσης συντελούν μεταξύ άλλων και παράγοντες όπως: 

 Η δυνατότητά τους να επιδίδονται σε ένα καθημερινό ανταγωνισμό τιμών και προσφορών σε 

συνδυασμό με  ευρύτατες διαφημιστικές καμπάνιες. 

 Η καλύτερη οργάνωση αγορών και αποθεμάτων, μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων που 

διαθέτουν. 

 Οι καθημερινά επεκτεινόμενες πολιτικές loyalty που εφαρμόζουν (παροχή πόντων κ.λπ.), καθόσον 

διαθέτουν μηχανογραφικά συστήματα που μπορούν να τις υποστηρίξουν. Η πολιτική αυτή βρίσκει 

θετική ανταπόκριση στους καταναλωτές, αφού οι τελευταίοι, ιδιαίτερα σήμερα, ευρίσκονται σε 

συνεχή αναζήτηση αγοράς καταναλωτικών αγαθών στο μικρότερο κόστος. 

 Η επέκταση της παροχής από τις επιχειρήσεις προς το προσωπικό τους, διατακτικών τροφίμων, 

αποδέκτες των οποίων είναι κυρίως, οι μεγάλες αλυσίδες Super Markets. 

 Η διεύρυνση της δραστηριότητας των μεγάλων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής εξειδικευμένων 

υπηρεσιών, που τους αυξάνει επισκεψιμότητα και έσοδα, όπως π.χ. εξόφληση λογαριασμών 

τρίτων και πώληση άυλων υπηρεσιών και προϊόντων. 

 Η γενικευμένη είσοδος των ηλεκτρονικών πληρωμών, όπου χάρη στην ισχυρή διαπραγματευτική 

τους δυνατότητα, επιτυγχάνουν χαμηλά ποσοστά προμηθειών εκκαθάρισης των πληρωμών 

αυτών, από τις τράπεζες. 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα ανωτέρω η RBS, έχει ως στρατηγική της επιλογή να προσφέρει 

στις μικρές επιχειρήσεις λιανικής, όλα τα τεχνολογικά μέσα, ώστε να είναι σε θέση, με μικρό κόστος, 

μεγαλύτερη ευελιξία και διαχειριστική απλότητα, να  ανταποκριθούν με επιτυχία στις νέες αυτές μορφές 

ανταγωνισμού. 

Σταδιακά αλλά σταθερά, αναπτύσσει και διαθέτει συστήματα και υπηρεσίες, που εφόσον 

αξιοποιηθούν σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων τους, θα αμβλύνουν δραστικά όλες τις πιο πάνω 

ανταγωνιστικές ανισότητες, βοηθώντας έτσι τις μικρές επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές 

και επικερδείς. 

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας αυτούς, πέρα των σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών, δίνουμε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των σχέσεων που “οικοδομούμε” με τους συνεργάτες μας. 

Ευελπιστώντας ότι στο πρόσωπό σας, θα βρούμε τους καλύτερους συμμάχους σε αυτή την 

προσπάθειά μας, παραμένουμε πάντα στην διάθεσή σας για κάθε είδους ενημέρωση και υποστήριξη. 

Με εκτίμηση, 

Γιαννούκος Γιώργος 
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Οι 12 Σταθερές Αρχές της Εταιρείας 

…που Συντελούν στη Συνεχή της Ανάπτυξη 

 

1. Παραμένει πιστά προσηλωμένη στην ανάπτυξη των πωλήσεών της, αποκλειστικά και μόνο, 

μέσω του δικτύου συνεργατών της. 

2. Εξασφαλίζει στους συνεργάτες της αποκλειστικότητα στην περιοχή ευθύνης τους. 

3. Παρέχει στους συνεργάτες της, προστασία από τον μη υγιή  εσωτερικό ανταγωνισμό, χωρίς 

να διστάζει να διακόπτει τη συνεργασία της, με όσους καταστρατηγούν τις εμπορικές αρχές 

της. 

4. Λειτουργεί πάντα κάτω από διαφανείς και γνωστές σε όλους πολιτικές τιμών, αποφεύγοντας 

έτσι ιδιαίτερες συμφωνίες, που δημιουργούν άνισες συνθήκες ανταγωνισμού, μεταξύ των 

συνεργατών της. 

5. Εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε οι προσπάθειες των συνεργατών της, να 

ανταμείβονται με ένα εύλογο και δίκαιο κέρδος. 

6. Φροντίζει να διαθέτει πάντα κορυφαία αισθητικά και ποιοτικά προϊόντα, με σύγχρονες 

λειτουργικές δυνατότητες. 

7. Με επίκεντρο τα προϊόντα της, φροντίζει να δημιουργεί νέες υπηρεσίες, μέσα από σημαντικές 

στρατηγικές συνεργασίες, εξασφαλίζοντας έτσι νέες επικερδείς δραστηριότητες για τους 

συνεργάτες της. 

8. Εξασφαλίζει διαρκή διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων της και άμεση τεχνική και εμπορική 

υποστήριξη στους συνεργάτες της. 

9. Επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και πρωτοποριακά συστήματα, φροντίζοντας 

ταυτόχρονα, ο χειρισμός των συστημάτων αυτών, να παραμένει φιλικός ως προς το χρήστη. 

10. Φροντίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους συνεργάτες της 

σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, αλλά και με γενικότερα ζητήματα που αφορούν 

τις εξελίξεις και τις προοπτικές του συγκεκριμένου κλάδου αγοράς. 

11. Παρόλο ότι τα προϊόντα της, ενσωματώνουν πολλαπλάσια αξία, συγκριτικά με όλα τα 

αντίστοιχα της αγοράς, εξασφαλίζει μέσω τεχνολογικών καινοτομιών, ιδιαίτερα προσιτές τιμές 

σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

12. Η RBS και η κατασκευαστική εταιρεία ΜΑΤ, παραμένουν και οι δυο 100% Ελληνικές εταιρείες, τα 

προϊόντα τους είναι τα μοναδικά που εξακολουθούν να σχεδιάζονται από την αρχή ως το τέλος 

από Έλληνες μηχανικούς και να παράγονται εξολοκλήρου στην Ελλάδα. 
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Φορολογικά Ταμειακά Συστήματα 

 

Επισήμανση κάποιων ιδιαίτερων  και μοναδικών χαρακτηριστικών, όλων των ταμειακών συστημάτων 

της RBS: 

 Χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής & υψηλή αισθητική εμφάνιση. 

 Διαθέτουν εργονομικό πληκτρολόγιο, το μοναδικό με μηχανικές επίχρυσες επαφές & εγγύηση 

για περισσότερα από 20 εκατομμύρια “πατήματα”. 

 Διασυνδέονται με τα πιο γνωστά εμπορικά προγράμματα της αγοράς. 

 Εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια, διατηρώντας ηλεκτρονικά και έντυπα αντίγραφά τους. 

 Επικοινωνούν και συνεργάζονται, με τα τραπεζικά τερματικά καρτών “i-bank POS” της Εθνικής 

Τράπεζας. 

 Αποδέχονται mobile ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω της υπηρεσίας “i-bank Pay4B” της Εθνικής 

Τράπεζας. 

 Μέσω της λύσης “Blue PoSS” και με ελάχιστο κόστος, δίνουν τη δυνατότητα ένταξης του 

καταστήματος στην υπηρεσία εξόφλησης λογαριασμών και πώλησης άυλων προϊόντων,       

“i-bank Simple Pay Spot” της Εθνικής Τράπεζας. 

 Διασυνδέονται με τη συνδρομητική υπηρεσία “Link4all”, παρέχοντας πλήθος υπηρεσιών στον 

χρήστη του συστήματος και εφόσον αυτός το επιτρέψει, προς τους συνεργάτες του (λογιστή, 

τεχνικό ή μηχανογράφο). 

 Είναι τα μοναδικά που σχεδιάζονται από Έλληνες μηχανικούς & κατασκευάζονται εξ’ 

ολοκλήρου στην Ελλάδα. 

 Εξάγονται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στην Ιταλία. 
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Αρ. Έγκρισης: 15CFB 577/11-01-2017 

Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Λευκό 

 

 

 

EPIA mCR Base 

Κόστος αναβάθμισης EPIA mCR Base σε Plus 

 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η εργασία τεχνικού 

 

EPIA mCR Outdoor (Φορητή για υπαίθριες αγορές) 

Τιμή: 340,00€ 

ΦΠΑ 24%: 81,60€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 421,60€ 

 

 

EPIA mCR Plus (Με 2 κανάλια Bluetooth επικοινωνίας) 

Τιμή: 430,00€ 

ΦΠΑ 24%: 103,20€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 533,20€ 

 

  

Τιμή: 305,00€ 

ΦΠΑ 24%: 73,20€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 378,20€ 

Τιμή: 110,00€ 

ΦΠΑ 24%: 26,40€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 136,40€ 
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Αρ. Έγκρισης: 15DCV 529/30-12-2013 

Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Κόκκινο, Λευκό 

 

 

 

RBS MERCATO Net 

 

 

 

RBS MERCATO Net Outdoor (Φορητή για υπαίθριες αγορές) 

Τιμή: 365,00€ 

ΦΠΑ 24%: 87,60€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 452,60€ 

 

  

Τιμή: 330,00€ 

ΦΠΑ 24%: 79,20€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 409,20€ 
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Αρ. Έγκρισης: 15DCM 522/17-12-2013 

Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Λευκό 

 

 

 

RBS ELIO Web 

 

 

  

Τιμή: 370,00€ 

ΦΠΑ 24%: 88,80€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 458,80€ 
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Αρ. Έγκρισης: 15FFM 542/06-03-2014 

Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Λευκό 

 

 

 

RBS EDO Web 

 

 

 

 

  

Τιμή: 445,00€ 

ΦΠΑ 24%: 106,80€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 551,80€ 
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Elio PoSS 

 

Το Elio PoSS είναι η ιδανική λύση για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση λιανικής 

καθόσον συνδυάζει σε μια μόνο συσκευή, πολλαπλές λειτουργικότητες οι 

οποίες το καθιστούν ταυτόχρονα:   

 Πλήρες πληροφοριακό σύστημα λιανικών πωλήσεων 

 Κέντρο διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών & πώλησης άυλων 

προϊόντων 

 Κέντρο απομακρυσμένης διαχείρισης της επιχείρησης, οποτεδήποτε & από 

οπουδήποτε 

 Σύστημα πρόσβασης στο Ίντερνετ & αναπαραγωγής Ήχου/Εικόνας 

Κυρίως όμως τo Elio PoSS είναι ένα πλήρες και αυτόνομο ταμειακό σύστημα, με ενσωματωμένη 

εφαρμογή λογισμικού διαχείρισης καταστημάτων λιανικής. 

Με την προσθήκη του Φορολογικού Μηχανισμού RBS 101 NET/micro παρέχεται η δυνατότητα της 

έκδοσης φορολογικά σύννομων παραστατικών πώλησης (αποδείξεις & τιμολόγια). 

Το Elio PoSS ενσωματώνει στην ίδια συσκευή: 

1. Touch οθόνη 7 ιντσών 

2. Δύο LCD οθόνες δυο γραμμών, 16 χαρακτήρων, για πελάτη και χρήστη 

3. Εκτυπωτική μονάδα 57 mm με λειτουργία easy load 

4. Ethernet switch 3 θέσεων 

5. Ηχείο για μουσική, με ρύθμιση έντασης 

6. Πολλαπλές θύρες επικοινωνίας 

7. Battery Backup Module για ενεργειακή αυτονομία αρκετών ωρών 

Η εφαρμογή Λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στο Elio PoSS παρέχει δυνατότητες όπως: 

1. Διαχείριση κάθε είδους ταμειακών συναλλαγών 

2. Διαχείριση πωλήσεων μέσω εμφανών ειδών στην οθόνη αφής 

3. Παρακολούθηση της κίνησης πελατών & την εφαρμογή πολιτικών επιβράβευσης 

4. Παρακολούθηση αποθήκης ανά είδος/κατηγορία 

5. Έκδοση αποδείξεων & τιμολογίων 

6. Αναφορές & στατιστικά 

7. Διασύνδεση & επικοινωνία με την Cloud πλατφόρμα Link4all 

Πέρα των ανωτέρω, το Elio PoSS παραδίδεται με προ-εγκατεστημένο το software module της 

εξόφλησης λογαριασμών και πώλησης άυλων προϊόντων για την εκτέλεση της υπηρεσίας i-bank 

Simple Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας. 

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αν άμεσα ή σε απώτερο χρόνο, το κατάστημα επιλέξει να ενταχθεί 

στο δίκτυο των καταστημάτων που εξυπηρετούν την ως άνω υπηρεσία πληρωμών και εφόσον πληροί 

τους απαραίτητους όρους και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό. 
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Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Λευκό 

 

 

Elio PoSS 

 

 

 

 

  

Τιμή: 758,00€ 

ΦΠΑ 24%: 181,92€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 939,92€ 
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Φορολογικοί Μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Έγκρισης: 15FGB 503/13-11-2013 

Διαθέσιμο χρώμα: Μαύρο 

 

 

RBS 101 NET 

 Λειτουργία: Τύπου Α και Β 

 Επικοινωνία: Ethernet, USB, Serial 

 

 

 

RBS 101 NET/SD 

 Επιπλέον χαρακτηριστικά του 101 ΝΕΤ: 

o SD Card (αποσπώμενη) 

o Αυτόνομη αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ 

o Αποθήκευση των .txt αρχείων a,b,c,d,e,s στην SD 

 

 

RBS 101 NET/SD/WEB 

 Επιπλέον χαρακτηριστικά του 101 NET/SD: 

o Υποστήριξη web και mobile εφαρμογών (HTML)  

μέσω web sockets πάνω από TCP πρωτόκολλο 

 

 

RBS 101 NET/micro 

 Διατίθεται μόνο σε συνεργασία με το Elio PoSS 
 

 

 

 

  

Τιμή: 390,00€ 

ΦΠΑ 24%: 93,60€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 483,60€ 

Τιμή: 455,00€ 

ΦΠΑ 24%: 109,20€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 564,20€ 

Τιμή: 630,00€ 

ΦΠΑ 24%: 151,20€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 781,20€ 

Τιμή: 390,00€ 

ΦΠΑ 24%: 93,60€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 483,60€ 



v.1 Τιμοκατάλογος 2017 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

13 

Drivers & Λογισμικά Υποστήριξης 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 

 

RBS Signer, driver A για σύνδεση με 

φορολογικούς μηχανισμούς 
110,00 € 136,40 € 

 

RBS proxy server, για σύνδεση 

φορολογικού μηχανισμού σε δίκτυο με 

πολλαπλές θέσεις τιμολόγησης 

280,00 € 347,20 € 

 

RBS Cap Driver, για σύνδεση ταμειακών 

συστημάτων με εμπορικές Εφαρμογές 
85,00 € 105,40 € 
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Περιφερειακά 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ     

 
 

Battery Backup Module 2,2Ah για RBS ELIO WEB 27,00 € 33,48 € 

Battery Backup Module 2,2 Ah για RBS MERCATO NET 27,00 €  33,48 €  

Battery Backup Module2,2 Ah για RBS EDO WEB 30,00 € 37,20€ 

Battery Backup Module 2,2 Ah για Elio PoSS 30,00 € 37,20 € 

Battery Backup Module 2,2 Ah για EPIA mCR 30,00 € 37,20 € 

ΟΘΟΝΕΣ     

 
 

Εξωτερική οθόνη πελάτη (2x16 cpl) 
55,00 € 68,20 € 

(χωρίς τροφοδοτικό, τροφοδοτείται από το Ταμειακό Σύστημα) 

Εξωτερική οθόνη πελάτη (2x20 cpl) 
85,00 € 105,40 € 

(χωρίς τροφοδοτικό, τροφοδοτείται από το Ταμειακό Σύστημα) 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ     

 
 

Εξωτερικό πληκτρολόγιο 98 πληκτροδιακοπτών, με 

display 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων εκάστη 
175,00 € 217,00 € 

 
 

Εξωτερικό πληκτρολόγιο flat, 128 πλήκτρων, με display 2 

γραμμών, 16 χαρακτήρων εκάστη 
185,00 € 229,40 € 

 
 

Εξωτερικό πληκτρολόγιο 30 πληκτρoδιακοπτών, με 

display 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων εκάστη 
72,00 € 89,28 € 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 

ΣΥΡΤΑΡΙΑ     

 

Συρτάρι μικρό μεταλλικό (33Χ36) 55,00 € 68,20 € 

Συρτάρι μικρό μεταλλικό “baby” (33Χ33) 55,00 € 68,20 € 

Συρτάρι μεσαίο πλαστικό (35Χ37,5) 55,00 € 68,20 € 

Συρτάρι μεσαίο μεταλλικό (37Χ40) 65,00 € 80,60 € 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ     

 
 

Εξωτερικό τροφοδοτικό για RBS ELIO WEB, EPIA mCR, 

RBS MERCATO NET, RBS 101 NET 
25,00 € 31,00 € 

 
 

Εξωτερικό τροφοδοτικό για RBS EDO WEB 35,00 € 43,40 € 

 
 

Εξωτερικό τροφοδοτικό για Elio PoSS 35,00 € 43,40 € 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ TABLET     

 

 

iMount  

Βάση για Tablet έως 15" (JHD-106), επιτραπέζια με 

δυνατότητα περιστροφής 

Διαθέσιμα χρώματα: Λευκό, Μαύρο 

23,00 € 28,52 € 

SCANNERS & ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ SCANNERS     

 
HR100R-Ri(B) 
1D CCD handheld reader (black surface) with RS232 cable, CTS/RTS, 

flowing control, autosense, smart stand ready 
92,00 € 114,08 € 

 

HR1550-30 
1D CCD handheld reader (black surface) with USB cable, autosense, 

smart stand ready 
118,00 € 146,32 € 

 

Stand Scanner Newland 30i 15,00 € 18,60 € 

Για άλλου είδους περιφερειακά όπως εκτυπωτές ετικετών, price checker, επιτραπέζια ή ασύρματα barcode 

scanners, εκτυπωτές αποδείξεων 80mm, βάσεις τραπεζικών τερματικών, επικοινωνήστε μαζί μας. 
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Γ 

Link4all  

Link4all Retail  
Η Cloud πλατφόρμα “Link4all” και ειδικότερα η πρωτοποριακή της υπηρεσία ‘Link4all Retail”, παρέχει 

σημαντικές δυνατότητες στην επιχείρηση που έχει προμηθευτεί ταμειακό σύστημα RBS και έχει επιλέξει 

να το διασυνδέσει σε αυτή, μέσω Ίντερνετ. 

Ο ίδιος ο επαγγελματίας, μπορεί απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο, να ενημερώνεται, με κάθε 

λεπτομέρεια, για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το διασυνδεδεμένο ταμειακό του 

σύστημα. Πρόσθετα και εφόσον ο ίδιος ο επαγγελματίας επιθυμεί και το επιτρέψει, ο τεχνικός ή ο 

μηχανογράφος που είναι επιφορτισμένος με την τεχνική υποστήριξη, έχει πρόσβαση σε όλες εκείνες τις 

λειτουργίες που αφορούν τον έλεγχο της λειτουργίας και τον προγραμματισμό του ταμειακού 

συστήματος, ενώ ο λογιστής έχει πρόσβαση στα δεδομένα που εξυπηρετούν την λογιστική 

παρακολούθηση της δραστηριότητας του καταστήματος. 

Δείτε όλες τις δυνατότητες στην επόμενη σελίδα του καταλόγου. 

 

  

 Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 
 Διαμόρφωση 

header/footer απόδειξης 
 Ενημέρωση αρχείου 

ειδών/πελατών 
 Απομακρυσμένος 

χειρισμός του 
συστήματος 

 κτλ. 

 Λογιστικές αναφορές Ζ 
 Παραστατικά 

πωλήσεων 
 κτλ. 

 Λογιστικές αναφορές Ζ 
 Αναφορές ταμείου 
 Αναφορές/στατιστικά 

πωλήσεων 
 Αναφορές 

παραστατικών 
 Ειδικές λειτουργίες 
 κτλ. 

Όλες οι πιο πάνω υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης και της 

εγγύησης του συστήματος, 

παρέχονται χωρίς κανένα αρχικό 

κόστος, με 2€ μόνο την εβδομάδα 

Όλες οι πληροφορίες διακινούνται και 

αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και 

με υψηλό βαθμό ασφάλειας. Το 

σύνολο της λειτουργείας τελεί κάτω 

από διαπιστευμένες διαδικασίες 

σύμφωνα με το ISO 27001 
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Όλα τα Δικαιώματα των Συνδρομητών 

 

Δικαιώματα κατόχου του Συστήματος 

Αναφορές κλεισίματος ημέρας “Z” 

 “Ζ” τελευταίου κλεισίματος 

 Περιοδική “Ζ” τρέχοντος μήνα 

 Περιοδική “Ζ” προηγούμενου μήνα 

 Περιοδική προοδευτικών συνόλων “Ζ” από ημερ/νία έως ημερ/νία - συνοπτικά 

 Περιοδική προοδευτικών συνόλων “Ζ” από ημερ/νία έως ημερ/νία - αναλυτικά ανά κατηγορία 

 

Αναφορές Ταμείου Συγκεντρωτικά ή ανά Χειριστή 

 Αναφορά τρέχουσας ημέρας 

 Αναφορά προηγούμενης ημέρας 

 Αναφορά τρέχουσας εβδομάδας 

 Αναφορά τρέχοντος μήνα 

 Αναφορά από ημερ/νία έως ημερ/νία 

 

Αναφορές/Στατιστικά Πωλήσεων από ημερομηνία έως ημερομηνία 

 Πωλήσεις ανά κατηγορία 

 Πωλήσεις ανά είδος 

 Πωλήσεις ανά πελάτη 

 

Αναφορές Παραστατικών 

 Αποδείξεις λιανικής από ημερ/νία έως ημερ/νία 

 Τιμολόγια πώλησης από ημερ/νία έως ημερ/νία 

 Εκτύπωση ή ηλεκτρονική αποστολή επιλεχθέντος παραστατικού 

 

Ειδικές Λειτουργίες 

 Αναφορές πολλαπλών σταθμών στο ίδιο ή σε διαφορετικό ΑΦΜ συγκεντρωτικά ή αναλυτικά 

 Αναφορές κινήσεων της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot 

 Καταχώρηση ωρολογιακού και ημερομηνιακού προγράμματος αποστολής οποιασδήποτε 

αναφοράς σε επιλεγμένο παραλήπτη 
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Δικαιώματα Τεχνικού 

 Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 

 Διαμόρφωση header απόδειξης 

 Διαμόρφωση footer απόδειξης 

 Διαμόρφωση λεκτικών απόδειξης 

 Ενημέρωση αρχείου ειδών 

 Ενημέρωση αρχείου πελατών 

 Απομακρυσμένος χειρισμός του Συστήματος 

 

Δικαιώματα Λογιστή 

 Πρόσβαση σε όλες τις αναφορές ”Z” 

 Πρόσβαση σε όλα τα παραστατικά πωλήσεων 

 Πρόσβαση σε όλα τα παραστατικά αγορών εφόσον έχουν καταχωρηθεί 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Link4all ΓΙΑ ΤΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 

Link4all/Retail/ECR  

104,00 € 128,96 € Αφορά όλα τα φορολογικά ταμειακά συστήματα και παρέχει πλήρη πρόσβαση σε 

όλα τα δικαιώματα που προσφέρονται από την υπηρεσία Link4all Retail 

Link4all/Retail/EL  

159,00 € 197,16 € Αφορά το ταμειακό σύστημα Elio PoSS που λειτουργεί με φορολογικό μηχανισμό και 

παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα που προσφέρονται από την 

υπηρεσία Link4all Retail 

Για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλονται οι ως άνω συνδρομές, παρέχεται παράλληλα, δωρεάν 

εγγύηση (έως και πλήρους αντικατάστασης) του αντίστοιχου συστήματος. 
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i-bank Simple Pay Spot 

Πρόκειται για την υπηρεσία εξόφλησης λογαριασμών και πώλησης άυλων 

προϊόντων από τα καταστήματα μικρής λιανικής, της Εθνικής Τράπεζας, Η 

συγκεκριμένη υπηρεσία υλοποιείται μέσω των κατάλληλων συστημάτων της RBS. 

Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν στα 

σηματοδοτημένα καταστήματα λιανικής (Σημεία Πληρωμής), τους λογαριασμούς 

τους (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κινητή & σταθερή τηλεφωνία, κ.ά.), καθώς και να προμηθεύονται 

άυλα προϊόντα, όπως χρόνο καρτοκινητής τηλεφωνίας, voucher προπληρωμένης αξίας (π.χ. Pay 

Safe.) κ.λπ. Η εκτέλεση των συναλλαγών γίνεται με την καταβολή μετρητών και σύντομα μέσω όλων 

των καρτών που εκδίδουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. 

Τα Συστήματα RBS και ο πρόσθετος εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εξοπλισμός: 

 Ταμειακή μηχανή EPIA mCR Plus 

 Tablet PC ή smart phone 

 Η δωρεάν εφαρμογή mobile spot 

 Προαιρετικά barcode scanner 

Η υπηρεσία διεκπεραιώνεται μέσω του “Elio PoSS 

και ενός barcode scanner (1D) 

Εξοπλισμός: 

 Ο ειδικός εκτυπωτής MP-57P 

 Tablet PC ή smart phone 

 Η δωρεάν εφαρμογή mobile spot 

 Προαιρετικά barcode scanner 

Εξοπλισμός: 

 Οποιαδήποτε ταμειακή μηχανή της RBS 

(υφιστάμενη ή νέα) 

 Tablet PC ή smart phone 

 Το ειδικό module “Blueprint” 

 Η δωρεάν εφαρμογή mobile spot 

 Προαιρετικά barcode scanner 

Οφέλη του Συνεργάτη 

 Αμοιβή από την πώληση του εξοπλισμού 

 Ποσοστό επί της ετήσιας συνδρομής 

υποστήριξης 

 Ποσοστό επί της αμοιβής κάθε συναλλαγής 

Οφέλη του Καταστήματος 

 Για κάθε συναλλαγή εισπράττει από τον 

πελάτη αμοιβή 

 Αυξάνεται η επισκεψιμότητα του 

 Αποκτά κύρος και αναγνωρισιμότητα 
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Serial to Bluetooth Module κατάλληλο για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot σε συνεργασία με ταμειακό 

σύστημα RBS 

 
 

Εξοπλισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθέσιμο χρώμα: Μαύρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθέσιμο χρώμα: Μαύρο 

 

 

 

  

Τιμή: 182,00€ 

ΦΠΑ 24%: 43,68€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 225,68€ 

Τιμή: 118,00€ 

ΦΠΑ 24%: 28,32€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 146,32€ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ i-bank Simple Pay Spot 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 

Link4all/Spot/ECR  

72,00 € 89,28 € Αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας μέσω του Blueprint Module σε συνδυασμό με 
ταμειακό σύστημα RBS. Σε περίπτωση όπου το ταμειακό σύστημα έχει ήδη συνδρομή 

στο Link4all/Retail/ECR η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν (Link4all/Retail/Spot/ECR) 

Link4all/Spot/EL  

132,00 € 163,68 € Αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας μέσω του Elio PoSS. Σε περίπτωση όπου το Elio 

PoSS έχει ήδη συνδρομή στο Link4all/Retail/EL η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν 

(Link4all/Retail/Spot/EL) 

Link4all/Spot/MP 

72,00 € 89,28 € 
Αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας μέσω του εκτυπωτή MP-57P 

 

Επικοινωνία: Bluetooth (2ch), 

Serial Port (1) για σύνδεση Barcode 

Scanner 

Τροφοδοσία: 12V/30Watt 

(περιλαμβάνεται τροφοδοτικό) 

Battery Backup Module (optional) 

Για σύνδεση των ταμειακών 

συστημάτων RBS με Smart Phones 

& Tablets 

1 Serial Port για σύνδεση Barcode 

Scanner 

Τροφοδοσία: από το Ταμειακό 

Σύστημα 

Εκτυπωτής easy load 57mm ειδικός για την εκτέλεση συναλλαγών 

της υπηρεσίας i-bank Simple Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας 
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i-bank Pay 4B 

 

Πρόκειται για τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, μέσω της 

οποίας οι έμποροι μπορούν να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές, με τη χρήση 

ειδικής εφαρμογής που βρίσκεται εγκατεστημένη στο smart phone ή στο tablet 

του πελάτη τους. 

Για τη υλοποίηση της υπηρεσίας αυτής, ο έμπορος και ο πελάτης 

πρέπει να έχουν τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και να 

είναι χρήστες της υπηρεσίας Internet Banking της ίδιας Τράπεζας. 

Πλεονεκτήματα για τον έμπορο: 

 Χαμηλό  κόστος εξοπλισμού και συντήρησης 

 Εξαιρετικά χαμηλές τραπεζικές προμήθειες 

0€ - 1€ →0% 1,01€ - 5€ → 0,2% >5€ → 0,3% 

 Τα χρήματα μεταφέρονται στο λογαριασμό του εμπόρου άμεσα με την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής 

Απαραίτητες διαδικασίες εμπόρου:  

 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα (αν δεν υφίσταται ήδη) και εγγραφή στην 

υπηρεσία Internet Banking. 

 Εγγραφή στην υπηρεσία “i-bank Pay4B” με τους κωδικούς Internet Banking και τον αριθμό 

λογαριασμού. 

 Προμήθεια του “i-bank Pay4B Connector” (πρόκειται για μια ειδική συσκευή χαμηλού κόστους 

που συνδέεται αφενός στο ταμειακό  σύστημα και αφετέρου στο Internet) 

 Διαδικασία διενέργειας της πληρωμής: 

Εφόσον ο πελάτης επιλέξει να πληρώσει μέσω της υπηρεσίας “i-bank Pay”, επιλέγετε “i-bank Pay”, 

από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής (μετρητά, κάρτα κ.λπ.) Η διαδικασία πλέον εξελίσσεται 

αυτόματα. Στην mobile συσκευή του καταναλωτή εμφανίζεται το προς πληρωμή ποσό, το οποίο και 

επιβεβαιώνει. Σχεδόν άμεσα, το ταμειακό σύστημα ενημερώνεται για τη μεταφορά του συγκεκριμένου 

ποσού από τον λογαριασμό του καταναλωτή στον λογαριασμό του εμπόρου και στη συνέχεια κλείνει 

την απόδειξη και την εκτυπώνει με αναφορά στον τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή. Ταυτόχρονα 

ενημερώνεται ο πελάτης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο κινητό του τηλέφωνο. Τέλος, η 

συναλλαγή και ο τρόπος πληρωμής της, καταχωρούνται αυτόματα στο ταμειακό σύστημα, 

προκειμένου στο τέλος της ημέρας (ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή), αν το επιθυμεί ο έμπορος, να εκδώσει 

αναφορά ταμείου με όλες τις πληροφορίες είσπραξης (μετρητά, κάρτες, i-bank Pay κ.λπ.). 

Όλα τα Ταμειακά Συστήματα της RBS παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το i-bank Simple Pay 

Connector. Σύντομα θα παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσής του με εφαρμογές τρίτων, που είναι 

εγκατεστημένες σε άλλα λειτουργικά (Windows, Google Android, iOS), μέσω ειδικού SDK. 

Σημαντική επισήμανση: Η ταμειακή μηχανή EPIA mCR Plus έχει ενσωματωμένο το “i-bank Pay4B 

Connector”, οπότε δεν απαιτείται κανείς πρόσθετος εξοπλισμός.   



v.1 Τιμοκατάλογος 2017 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

22 

Εξοπλισμός για την Υλοποίηση της Υπηρεσίας i-bank Pay4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθέσιμο χρώμα: Μαύρο 

 

 

 

 

  

Τιμή: 96,00€ 

ΦΠΑ 24%: 23,04€ 

Τελική τιμή με ΦΠΑ: 119,04€ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ i-bank Pay4B 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 

Link4all/Pay/Con 

18,00 € 22,32 € Αφορά την υποστήριξη της υπηρεσία i-bank Pay4B, είτε αυτή εκτελείται μέσω του         

i-bank Pay Connector ή μέσω εφαρμογής λογισμικού (SDK) εγκατεστημένης σε 

εφαρμογές λογισμικού τρίτων 

 

Επικοινωνεί μέσω Bluetooth με την 

mobile εφαρμογή  i-bank Pay, που 

βρίσκεται εγκατεστημένη στο Smart 

phone ή στο Tablet των 

συνδρομητών της υπηρεσίας, 

συνδέεται μέσω Ethernet με όλα τα 

Ταμειακά Συστήματα RBS και μέσω 

Internet με την Τράπεζα 

Τροφοδοσία: από το Ταμειακό 

Σύστημα 

Τερματικό Αποδοχής Mobile πληρωμών μέσω της υπηρεσίας 

i-bank Pay4B της Εθνικής Τράπεζας 

 

i-bank Pay  

4B 

Connector 
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Τραπεζικά Τερματικά Αποδοχής Καρτών (i-bank POS) 

 

Η RBS, κατόπιν συμφωνίας με την Εθνική Τράπεζα και την Mellon 

Technologies, έχει αναλάβει τη διανομή των τραπεζικών τερματικών 

αποδοχής καρτών της εταιρείας Ingenico. Η εκκαθάριση των συναλλαγών 

των εμπόρων που θα προμηθευτούν ένα τέτοιο τερματικό γίνεται μέσω της 

Εθνικής Τράπεζας (i-bank POS), με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ποσοστά 

προμηθειών. 

Εννοείται ότι για την ενεργοποίηση του τερματικών αυτών, πρέπει να προηγηθούν οι απαιτούμενες 

ενέργειες με την Τράπεζα (άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού αν δεν υφίσταται, σύμβαση εκκαθάρισης 

συναλλαγών κ.λπ.). 

 

i-bank POS Plus 

Ως i-bank POS Plus χαρακτηρίζεται η λύση της συνδυασμένης λειτουργίας ενός τέτοιου τραπεζικού 

τερματικού με ένα από τα ταμειακά συστήματα της RBS. 

Μοναδικό στην αγορά πλεονέκτημα του συνδυασμού αυτού είναι το γεγονός ότι, τα δυο συστήματα, 

επικοινωνούν μέσω κοινού πρωτοκόλλου και ανταλλάσσουν δεδομένα κάθε φορά, που επιλέγεται η 

πληρωμή, ολόκληρου ή μέρους του ποσού, να γίνει μέσω τραπεζικής κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής 

ή προπληρωμένης). 

Χάρη στο ενιαίο πληροφορικό σύστημα, η συναλλαγή καταχωρείται μόνο μια φορά στο ταμειακό 

σύστημα και αυτόματα ενημερώνεται το τραπεζικό τερματικό για τη χρέωση της κάρτας του πελάτη. 

Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται ο χρόνος εξυπηρέτησης του πελάτη στο ταμείο, διασφαλίζεται η ορθή 

αποτύπωση του ποσού στο τραπεζικό τερματικό πληρωμών, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται από το 

ταμειακό σύστημα λεπτομερής αναφορά των πληρωμών που διενεργήθηκαν μέσω τραπεζικών 

καρτών. 
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Τερματικές Συσκευές 

iCT 220 

 

Επιτραπέζιο με ασπρόμαυρη οθόνη (PCI 3.0, 

Contactless) 

 

 

 

iCT 250 

 

Επιτραπέζιο με έγχρωμη οθόνη (PCI 3.0, 

Contactless) 

 

 

 

iWL 220 Wi-Fi 

 

Φορητό, Wi-Fi, ασπρόμαυρη οθόνη (PCI 3.0, Contactless) 

 

 

 

iWL 220 GPRS 

 

Φορητό, GPRS, ασπρόμαυρη οθόνη (PCI 3.0, Contactless) 

 

 

 

iWL 220 3G 

 

Φορητό, 3G, έγχρωμη οθόνη (PCI 3.0, Contactless) 
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Mobile Pos (mpos) 

iCMP 

Mobile τερματική συσκευή μικρού μεγέθους, μέσω της οποίας μπορούν να 

εκτελεστούν απλές συναλλαγές (αγορά χωρίς δόσεις και επιστροφή αγοράς). 

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω Bluetooth επικοινωνίας του mpos με 

κινητό τηλέφωνο ή tablet που διαθέτει ο επαγγελματίας, το οποίο θα πρέπει να 

έχει σύνδεση στο internet με μέριμνα του. 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ (i-bank POS) 

Τύπος Τερματικού 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 Μηνιαίο Κόστος 

Συντήρησης  
(μετά τη 2ετία)  

χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 

iCT220 
216,00 € 267,84 € 2,00 € 2,48 € 

iCT250 
241,00 € 298,84 € 2,00 € 2,48 € 

iWL 220 WiFi 
388,00 € 481,12 € 2,00 € 2,48 € 

iWL 220 GPRS 
405,00 € 502,20 € 4,00 € 4,96 € 

iWL250 3G 
538,00 € 667,12€ 4,00 € 4,96 € 

iCMP 
229,00 € 283,96 € 5,00 € 6,20 € 

 

1. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος συντήρησης για τα 2 πρώτα έτη, περίοδος που είναι και η 

ελάχιστη υποχρεωτική. (Για τα τερματικά GPRS και 3G, στη συντήρηση περιλαμβάνεται και το κόστος της 

χρήσης internet). 

2. Το κόστος συντήρησης μετά την 2ετία καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, απευθείας στην Mellon Technologies. 
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Ευέλικτη Πληρωμή 

Η νέα υπηρεσία της RBS που δίνει την 

ευχέρεια στους συνεργάτες της, να 

διευκολύνουν τους πελάτες τους, 

παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να 

εξοφλούν τα προϊόντα μέσω πιστωτικών 

καρτών, σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. 

 

Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχεται 

ένα σημαντικό εργαλείο προώθησης των 

πωλήσεων στα χέρια των συνεργατών της RBS που τους εξασφαλίζει: 

 

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αύξηση των πωλήσεων. 

 Άμεση είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες, χωρίς πιστωτικό κίνδυνο. 

 Κατοχύρωση του περιθωρίου κέρδους, καθόσον οι τιμές των προϊόντων είναι 

προκαθορισμένες. 

 

Η διαδικασία Ευέλικτης Πληρωμής εκτελείται μέσω του ιστότοπου: http://www.rbs.gr/eshop/ 

 

Σημαντική Επισήμανση 

Καμιά συναλλαγή δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί σε αυτό τον ιστότοπο, αν δεν έχει την ευθύνη της 

παραγγελίας εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της RBS και αν δεν προηγηθεί η καταχώρηση του κωδικού 

του. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται η τοποθέτηση παραγγελίας απευθείας από οποιονδήποτε τρίτο 

ενδιαφερόμενο. 

 

Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε, αποκλειστικά και μόνο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πελάτες 

να εξοφλούν τις “Λύσεις Λιανικής” που προσφέρει η RBS με 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω 

πιστωτικής κάρτας. 

 

Η λειτουργία της υπηρεσίας “ευέλικτη πληρωμή” έχει ως εξής: 

 

Βήμα 1. Εφόσον ο πελάτης έχει καταλήξει στη λύση που θα προμηθευτεί από τον συνεργάτη και θέλει 

να εξοφλήσει την αξία της με 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εισέρχεται ο συνεργάτης μέσω του κεντρικού 

site στην επιλογή “ευέλικτη πληρωμή”. 

Βήμα 2. Γίνεται επιλογή της λύσης που έχει αποφασίσει να προμηθευτεί ο πελάτης καθώς και τα 

προαιρετικά προϊόντα που τη συνοδεύουν. 

http://www.rbs.gr/eshop/
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Βήμα 3. Στη συνέχεια γίνεται από το συνεργάτη καταχώρηση αφενός του κωδικού του και αφετέρου 

των στοιχείων του πελάτη, προς τον οποίο θα  εκδοθεί  το τιμολόγιο πώλησης από την RBS. 

Βήμα 4. Πηγαίνοντας στη συνέχεια στο “καλάθι” φαίνεται το σύνολο της αξίας της αγοράς. 

Βήμα 5. Κατόπιν αυτών και αφού ο πελάτης καταχωρήσει τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας, 

μπορεί να επιλέξει τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων (έως 12) που επιθυμεί και στη συνέχεια 

ακολουθείται η τυπική διαδικασία αγοράς μέσω Internet (παραλαβή αποδεικτικού παραγγελίας κ.λπ.). 

Βήμα 6. Άμεσα, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η RBS προβαίνει στη διαδικασία αποστολής των 

προϊόντων, το αργότερο εντός των επόμενων 3 εργάσιμων ημερών. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα προϊόντα που απαιτείται η προηγούμενη υπογραφή σχετικών συμβάσεων με την 

RBS ή με τρίτους εμπλεκόμενους (π.χ. ΕΤΕ), αυτές θα πρέπει να έχουν προηγηθεί. 

 

Βήμα 7. Παράλληλα με την αποστολή των προϊόντων και του αντίστοιχου τιμολογίου πώλησης, 

αποστέλλεται ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτού και στον αρμόδιο συνεργάτη, ο οποίος και ενημερώνεται 

για την αποστολή προκειμένου, σε συνεννόηση με τον πελάτη, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

εγκατάστασης κ.λπ. 

Βήμα 8. Με το πέρας της όλης διαδικασίας, ο συνεργάτης εκδίδει προς την RBS, τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών, ισόποσο της διαφοράς της καθαρής τιμής πώλησης και της συμφωνημένης χονδρικής 

τιμής. 

Βήμα 9. Η RBS εφόσον λάβει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από το Συνεργάτη, καταθέτει το σύνολο 

της αξίας του (περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ) στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνεργάτη, το 

αργότερο έως της 15 του επόμενου μήνα, εφόσον το τιμολόγιο εκδόθηκε στο δεύτερο 15νθήμερο του 

προηγούμενου ή έως το τέλος του μήνα εφόσον το τιμολόγιο εκδόθηκε κατά το πρώτο 15νθήμερο του 

μήνα αυτού. 

 

Άλλου είδους οικονομικός διακανονισμός (όπως συμψηφισμός με υφιστάμενη οφειλή κ.λπ.) μπορεί 

να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον το επιθυμεί ο συνεργάτης. 
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My RBS 

 

Η επιλογή "MyRBS" στη κεντρική σελίδα του site της εταιρείας, αντικατέστησε την επιλογή "Extranet". 

Μέσω της επιλογής αυτής οι συνεργάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές και χρήσιμες 

πληροφορίες όπως: 

 

Τεχνική Υποστήριξη  

Οδηγίες παραμετροποίησης και προγραμματισμού των Συστημάτων Ταμείου και των Φορολογικών 

Μηχανισμών. 

Πρωτόκολλα επικοινωνίας, Drivers, Λογισμικά, οδηγίες εγκατάστασης. 

Επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

 

Πωλήσεις- Marketing  

Τιμοκατάλογοι και  ενημερωτικά φυλλάδια με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των 

υπηρεσιών. 

Διαφημιστικά banners, Logos, σήματα κ.λπ. 
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Πιστοποίηση Τεχνικού 

 

Προκειμένου ο κάθε συνεργάτης να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε εργασίες συντήρησης και 

επισκευής οποιουδήποτε φορολογικού συστήματος, απαιτείται να διαθέτει την απαραίτητη 

πιστοποίηση τεχνικού από την εταιρεία που κατέχει τις εγκρίσεις διάθεσης από το Υπ. Οικονομικών των 

συστημάτων αυτών. 

Η πιστοποίηση αυτή έχει ισχύ από την ημερομηνία που εκδίδεται, έως το τέλος του ίδιου έτους, οπότε 

και πρέπει να ανανεώνεται στην αρχή κάθε επόμενου. 

Η πιστοποίηση αυτή συνίσταται στην έκδοση από την αδειοδοτημένη εταιρεία ειδικής ταυτότητας 

τεχνικού και την προμήθεια του ανάλογου “ζουμπά” σφράγισης. 

Προκειμένου να παρασχεθεί αυτή ή πιστοποίηση και να εκδοθούν οι ανάλογες ταυτότητες απαιτείται η 

αποστολή από το κάθε συνεργάτη προς την RBS των κάτωθι εγγράφων και στοιχείων για κάθε ένα 

τεχνικό χωριστά που επιθυμεί να πιστοποιήσει. 

 Συμπληρωμένα & νομίμως υπογεγραμμένα τα έντυπα που είναι διαθέσιμα στην επιλογή MyRBS 

και χαρακτηρίζονται ως έντυπα πιστοποίησης τεχνικού. 

 Φωτογραφία για ταυτότητα του κάθε τεχνικού. 

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

Τα ανωτέρω έντυπα αποστέλλονται στην RBS είτε ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

cert@rbs.gr. 

Κατόπιν αυτών, η RBS αποστέλλει στο συνεργάτη τις αντίστοιχες ταυτότητες, συνοδευόμενες με τον 

αντίστοιχο “ζουμπά”, εφόσον πρόκειται για αρχική πιστοποίηση. 

Για τις περιπτώσεις ετήσιας ανανέωσης της πιστοποίησης, απαιτείται μόνο η αποστολή φωτοτυπίας 

της αστυνομικής ταυτότητας, το αργότερο έως και της 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους προκειμένου να 

σας αποσταλεί ή νέα ταυτότητα έως τέλος Ιανουαρίου του επόμενου. 

 

Χρεώσεις 

Το κόστος έκδοσης και αποστολής της ταυτότητας, κατά την ανανέωση της πιστοποίησης τεχνικού, 

βαρύνει την RBS και δεν χρεώνεται ο συνεργάτης, στις περιπτώσεις που ο τελευταίος πραγματοποιεί 

τακτικές αγορές από την εταιρεία. 

Για νέους συνεργάτες και κατά την αρχική πιστοποίηση, τα ως άνω κόστη περιλαμβανομένου και του 

κόστους του “ζουμπά” καλύπτονται από την RBS, εφόσον η πιστοποίηση αυτή συνοδεύεται από 

παραγγελία ύψους τουλάχιστον 400€, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το κόστος πιστοποίησης και έκδοσης ταυτότητας τεχνικού, το κόστος του “ζουμπά” καθώς και τα 

έξοδα αποστολής ανέρχονται στο ποσό των 25€ πλέον ΦΠΑ. 

  

mailto:cert@rbs.gr
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Αποστολή Εμπορευμάτων 

 

Παραλαβή προϊόντων από την αποθήκη της εταιρείας 

Για να παραλάβετε την παραγγελία σας από την αποθήκη της εταιρείας, θα πρέπει πρώτα να έχετε 

επικοινωνήσει με το τμήμα παραγγελιών ή κάποιον εκπρόσωπο του τμήματος πωλήσεων για να 

επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητά της. 

Για παραγγελίες προϊόντων που απαιτούν πρόσθετη επεξεργασία (π.χ. προγραμματισμός, 

παραμετροποίηση κ.λπ.), θα πρέπει να ενημερώνεστε  για την ακριβή ώρα που θα είναι διαθέσιμα και 

μπορείτε να τα παραλάβετε. 

Οι παραλαβές από την αποθήκη μας πραγματοποιούνται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:30 

έως τις 16:30. 

 

Αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας με συνεργαζόμενη εταιρεία Courier 

Η συνεργαζόμενη εταιρεία courier είναι η ACS. 

Το κόστος αποστολής των προϊόντων το αναλαμβάνει πλήρως η εταιρεία μας εφόσον έχετε 

προεξοφλήσει την παραγγελία σας. 

Εξαιρείται η αποστολή συρταριών, το κόστος αποστολής των οποίων, βαρύνει τον παραλήπτη. 

Αν η παραγγελία σας αποσταλεί με ΚΤΕΛ, τότε το κόστος κυμαίνεται από €5,00 έως €7,00 ανάλογα με 

την περιοχή παράδοσης. 

 

Αποστολή προϊόντων με συνεργαζόμενη με τον συνεργάτη  εταιρεία Courier ή Μεταφορική Εταιρεία 

Κατόπιν κατάλληλης συνεννόησης, υπάρχει δυνατότητα αποστολής εμπορευμάτων με οποιονδήποτε 

μεταφορέα επιλογής του συνεργάτη. 

Η αποστολή εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής εταιρείας, την οποία και θα πρέπει να μας υποδείξετε, 

ενδείκνυται σε περιπτώσεις μεγάλων δεμάτων (όγκο/βάρος). 
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Πιστωτική Πολιτική 

Βασικοί οικονομικοί όροι για την διενέργεια των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της RBS και 

των συνεργατών της 

1. Αποκλειστικά και μόνο για τα ταμειακά συστήματα και τους φορολογικούς μηχανισμούς, 

εφόσον η αξία τους προκαταβάλλεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της RBS, παρέχεται 

έκπτωση 3%. 

2. Η ως άνω έκπτωση δεν παρέχεται εφόσον η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται με αντικαταβολή 

μέσω εταιρείας courier. 

3. Για παραγγελίες μικρότερες των 500€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, εφόσον έχετε επιλέξει 

ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, επιβαρύνεστε με το κόστος της. 

4. Η αξία όλων των προϊόντων που αφορούν τις υπηρεσίες i-bank Simple Pay Spot, i-bank Pay4B 

και i-bank POS Plus, καθώς και όλες οι ετήσιες συνδρομές, καταβάλλονται τοις μετρητοίς. 

5. Οι ετήσιες συνδρομές για τα τραπεζικά τερματικά καρτών, μετά το πέρας της διετίας, 

καταβάλλεται στην Mellon Technologies. 

6. Οι ετήσιες συνδρομές της υπηρεσίας i-bank Pay4B, καταβάλλονται στην MAT Α.Ε. εξ αρχής και 

η ΜΑΤ στη συνέχεια αποδίδει την προμήθεια στον αντίστοιχο συνεργάτη. 

7. Οι ετήσιες συνδρομές των υπηρεσιών i-bank Simple Pay Spot και Link4all ,καταβάλλονται τοις 

μετρητοίς απευθείας στην RBS και στη συνέχεια, επί τη βάση σχετικού τιμολογίου, αποδίδεται η 

ανάλογη αμοιβή στο συνεργάτη. 

8. Όλα τα τιμολόγια όπου η αξία τους, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, υπερβαίνει τα 500€, 

εξοφλούνται μόνο μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της RBS ή  τραπεζικής επιταγής. 

9. Ανάλογα με την κλίμακα που κατατάσσεται κάθε συνεργάτης και κατόπιν αξιολόγησης, μπορεί 

να συμφωνηθεί συγκεκριμένο ύψος πίστωσης. (Στο ύψος της πίστωσης συμπεριλαμβάνεται και 

η αξία των επιταγών που δεν έχουν ωριμάσει προς εξόφληση). 

10. Η ανώτερη διάρκεια ανοιχτού υπολοίπου είναι 20 ημέρες, ενώ η ανώτερη προθεσμία εξόφλησης 

υπολοίπου είναι 80 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου. 
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Τραπεζικοί Λογαριασμοί 

Τραπεζικοί λογαριασμοί RBS στους οποίους μπορούν να καταθέτουν ή να μεταφέρουν οι συνεργάτες 

χρήματα που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές τους με την εταιρεία: 

 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Αρ. Λογαριασμού: 660 4700 71 67 ΙΒΑΝ GR 280110 6600 0000 660 4700 7167 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αρ. Λογαριασμού: 5092 046 026 098 ΙΒΑΝ GR 690 172 092 000 509 204 602 6098 

 ALPHA BANK 

Αρ. Λογαριασμού: 151 00 200 200 70 24 ΙΒΑΝ GR 640 140 151 015 100 200 200 7024 

 

Σημαντική επισήμανση: Σε κάθε σας κατάθεση να αναφέρετε και την επωνυμία της επιχείρησης, στο 

όνομα της οποίας έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί το τιμολόγιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Διεύθυνση: Σολωμού 4, Τ.Κ. 12133, Περιστέρι - Αττικής  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 56 90 260 & 210 56 12 223 (20 γραμμές) 

Fax: 210 56 90 269 

E-mail: info@rbs.gr 

Web site: www.rbs.gr 

  

mailto:info@rbs.gr
http://www.rbs.gr/
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Τιμοκατάλογος Χονδρικής 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΣΕΙ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

Ονομαστική 

τιμή 

Ελάχιστη 

αναρτημένη στο 

Ίντερνετ  

Ελάχιστη 

προσφερόμενη 

στο 

Κατάστημα 

Κλίμακα 1 Κλίμακα 2 Κλίμακα 3 Κλίμακα 4 

10-30 31-60 61-120 >121 

RBS MERCATO Net 330,00 € 306,90 € 280,50 € 185,00 € 179,00 € 174,00 € 

Οι τιμές 

διαμορφώνονται 

σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες 

δεσμεύσεις των 

συνεργατών για 

τεμάχια 

προϊόντων που 

ο αριθμός τους 

υπερβαίνει τα 

120 

RBS MERCATO Net Outdoor 

Έγκριση Φορητής 
365,00 € 339,45 € 310,25 € 201,00 € 194,00 € 187,00 € 

RBS ELIO Web 370,00 € 344,10 € 314,50 € 205,00 € 197,00 € 189,00 € 

RBS EDO Web 445,00 € 413,85 € 378,25 € 250,00 € 239,00 € 229,00 € 

EPIA mCR Base 305,00 € 283,65 € 259,25 € 173,00 € 166,00 € 161,00 € 

EPIA mCR Outdoor 

Έγκριση Φορητής 
340,00 € 316,20 € 289,00 € 197,00 € 189,00 € 181,00 € 

EPIA mCR Plus 430,00 € 399,90 € 365,50 € 240,00 € 232,00 € 224,00 € 

Αναβάθμιση EPIA mCR Base 

σε Plus 
110,00€ 60,00€ 

1. Εφόσον η αξία της παραγγελίας προκαταβάλλεται τοις μετρητοίς, παρέχεται επιπλέον έκπτωση 3%. 

2. Ανώτερη διάρκεια ανοιχτού υπολοίπου, 20 ημέρες. 

3. Ανώτερη προθεσμία εξόφλησης υπολοίπου, 80 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου. 

5. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

6. Για όλα τα μοντέλα των ταμειακών μηχανών παρέχεται εγγύηση ανταλλακτικών για τη διάρκεια των 2 πρώτων ετών. 
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Elio PoSS 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ 

758,00 € 493,00 € 

1. Εφόσον η αξία της παραγγελίας προκαταβάλλεται τοις μετρητοίς, παρέχεται επιπλέον έκπτωση 3%. 

2. Ανώτερη διάρκεια ανοιχτού υπολοίπου, 20 ημέρες. 

3. Ανώτερη προθεσμία εξόφλησης υπολοίπου, 80 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου. 

5. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΣΕΙ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

Κλίμακα 1 Κλίμακα 2 

5-30 31-120 

RBS 101 NET 390,00 € 226,00 € 199,00 € 

RBS 101 NET/SD 455,00 € 264,00 € 233,00 € 

RBS 101 NET/SD/Web sockets 630,00 € 365,00 € 322,00 € 

RBS 101 NET/micro 
(Διατίθεται μόνο σε συνεργασία με το 

ELIO PoSS) 

390,00 € 199,00 € 

1. Εφόσον η αξία της παραγγελίας προκαταβάλλεται τοις μετρητοίς, παρέχεται επιπλέον έκπτωση 3%. 

2. Ανώτερη διάρκεια ανοιχτού υπολοίπου, 20 ημέρες. 

3. Ανώτερη προθεσμία εξόφλησης υπολοίπου, 80 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου. 

5. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

6. Για όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς παρέχεται εγγύηση ανταλλακτικών για τη διάρκεια των 2 

πρώτων ετών. 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 

RBS Signer, driver A για σύνδεση με 

φορολογικούς μηχανισμούς 
110,00 € 55,00 € 

 

RBS proxy server, για σύνδεση 

φορολογικού μηχανισμού σε δίκτυο με 

πολλαπλές θέσεις τιμολόγησης 

280,00 € 135,00 € 

 

RBS Cap Driver, για σύνδεση ταμειακών 

συστημάτων με εμπορικές Εφαρμογές 

85,00 € 40,00 € 
Στις περιπτώσεις που η εταιρεία μας έχει 

συμφωνήσει με κάποια Software Houses τη δωρεάν 

διάθεση του Cap Driver,, απαιτείται η ηλεκτρονική 

αποστολή στην RBS, του πρώτου εκδοθέντος “Z” 

από το συνεργαζόμενο ταμειακό σύστημα. 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ     

 
 

Battery Backup Module 2,2Ah για RBS ELIO WEB 
27,00 € 19,00 € 

Battery Backup Module 2,2 Ah για RBS MERCATO NET 27,00 €  19,00 €  

Battery Backup Module2,2 Ah για RBS EDO WEB 30,00 € 20,00 € 

Battery Backup Module 2,2 Ah για Elio POSS 30,00 € 20,00 € 

Battery Backup Module 2,2 Ah για EPIA mCR 30,00 € 20,00 € 

ΟΘΟΝΕΣ     

 
 

Εξωτερική οθόνη πελάτη (2x16 cpl)  
55,00 € 35,00 € 

(χωρίς τροφοδοτικό, τροφοδοτείται από το Ταμειακό Σύστημα) 

Εξωτερική οθόνη πελάτη (2x20 cpl)  
85,00 € 55,00 € 

(χωρίς τροφοδοτικό, τροφοδοτείται από το Ταμειακό Σύστημα) 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ     

 
 

Εξωτερικό πληκτρολόγιο 98 πληκτροδιακοπτών, με 

display 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων εκάστη 
175,00 € 112,00 € 

 
 

Εξωτερικό πληκτρολόγιο flat, 128 πλήκτρων, με display 2 

γραμμών, 16 χαρακτήρων εκάστη 
185,00 € 118,40 € 

 
 

Εξωτερικό πληκτρολόγιο 30 πληκτρoδιακοπτών, με 

display 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων εκάστη 
72,00 € 49,00 € 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΡΤΑΡΙΑ     

 

Συρτάρι μικρό μεταλλικό (33Χ36) 55,00 € 30,00 € 

Συρτάρι μικρό μεταλλικό “baby” (33Χ33) 55,00 € 30,00 € 

Συρτάρι μεσαίο πλαστικό (35Χ37,5) 55,00 € 29,00 € 

Συρτάρι μεσαίο μεταλλικό (37Χ40) 65,00 € 32,00 € 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ     

 
 

Εξωτερικό τροφοδοτικό για RBS MERCATO NET, EPIA 

mCR  
25,00 € 15,00 € 

 
 

Εξωτερικό τροφοδοτικό για RBS EDO WEB 35,00 € 23,00 € 

 
 

Εξωτερικό τροφοδοτικό για Elio POSS 35,00 € 23,00 € 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ TABLET     

 

 

iMount Βάση για Tablet επιτραπέζια με δυνατότητα 

περιστροφής για tablet έως 15" (JHD-106).  

Χρώμα: Λευκό, Μαύρο 

23,00 € 16,10 € 

SCANNERS & ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ SCANNERS     

 
HR100R-Ri(B) 
1D CCD handheld reader (black surface) with RS232 cable, CTS/RTS, 

flowing control, autosense, smart stand ready 
92,00 € 55,00 € 

 

HR1550-30 
1D CCD handheld reader (black surface) with USB cable, autosense, 

smart stand ready 
118,00 € 68,99 € 

 

Stand Scanner Newland 30i 15,00 € 10,00 € 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.  
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Link4all   
(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

Link4all/Retail/ECR  

104,00 € 72,80 € Αφορά όλα τα φορολογικά ταμειακά συστήματα και παρέχει πλήρη πρόσβαση σε 

όλα τα δικαιώματα που προσφέρονται από την υπηρεσία Link4all Retail  

Link4all/Retail/EL  

159,00 € 111,30 € Αφορά το ταμειακό σύστημα Elio PoSS που λειτουργεί με φορολογικό μηχανισμό και 

παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα που προσφέρονται από την 

υπηρεσία Link4all Retail  

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.   

 

 

 

  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ i-bank Simple Pay Spot και i-bank Pay4B 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

Link4all/Spot/ECR  

72,00 € 50,40 € Αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας μέσω του Blueprint Module σε συνδυασμό με 
ταμειακό σύστημα RBS. Σε περίπτωση όπου το ταμειακό σύστημα έχει ήδη συνδρομή 

στο Link4all/Retail/ECR η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν (Link4all/Retail/Spot/ECR) 

Link4all/Spot/EL  

132,00 € 92,40 € Αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας μέσω του Elio PoSS. Σε περίπτωση όπου το Elio 

PoSS έχει ήδη συνδρομή στο Link4all/Retail/EL η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν 

(Link4all/Retail/Spot/EL) 

Link4all/Spot/MP 

72,00 € 50,40 € 
Αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας μέσω του εκτυπωτή MP-57P. 

Link4all/Pay/Con 

18,00 € 12,00 € Αφορά την υποστήριξη της υπηρεσία i-bank Pay4B, είτε αυτή εκτελείται μέσω του         

i-bank Pay Connector ή μέσω εφαρμογής λογισμικού (SDK) εγκατεστημένης σε 

εφαρμογές λογισμικού τρίτων 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ i-bank Simple Pay Spot &  

i-bank Simple Pay 4B 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

MP-57P 182,00 127,40 € 

BLUEPRINT 118,00 € 82,60 € 

i-bank Pay 4B Connector 96,00 € 66,00 € 

1. Η αξία του τιμολογίου για τα ανωτέρω καταβάλλεται τοις μετρητοίς. 

2. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ (i-bank POS) 

Τύπος Τερματικού Λιανική Τιμή Χονδρική Τιμή 
 Μηνιαίο Κόστος 

Συντήρησης  
(μετά τη 2ετία)  

iCT220 
216,00 € 199,00 € 2,00 € 

iCT250 
241,00 € 221,00 € 2,00 € 

iWL 220 WiFi 
388,00 € 361,00 € 2,00 € 

iWL 220 GPRS 
405,00 € 378,00 € 4,00 € 

iWL250 3G 
538,00 € 503,00 € 4,00 € 

iCMP 
229,00 € 211,00 € 5,00 € 

 

1. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος συντήρησης για τα 2 πρώτα έτη, περίοδος που είναι και η 

ελάχιστη υποχρεωτική. (Για τα τερματικά GPRS και 3G, στη συντήρηση περιλαμβάνεται και το κόστος 

της χρήσης internet). 

2. Το κόστος συντήρησης μετά την 2ετία καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, απευθείας στην Mellon 

Technologies. 

3. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
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ΧΡΕΩΣΕΙΣ SERVICE 

Περιγραφή 
Χονδρική 

Τιμή 

Προτεινόμενη 

Λιανική Τιμή 

Κλείσιμο ΕΑΦΔΣΣ 20,00 € 40,00 € 

Αλλαγή Φ.Μ. 25,00 € 40,00 € 

Κλείσιμο ταμειακής μηχανής 20,00 € 40,00 € 

Αντικατάσταση πληκτρολογίου 10,00 € 25,00 € 

Αντικατάσταση κεντρικής πλακέτας 10,00 € 25,00 € 

Αντικατάσταση switch on/off 10,00 € 20,00 € 

Μερικός επαναπρογραμματισμός ταμειακής μηχανής 10,00 € 20,00 € 

Επαναπρογραμματισμός ΦΠΑ 10,00 € 25,00 € 

Προγραμματισμός ταμειακής μηχανής / ΕΑΦΔΣΣ κατ' εντολή 

συνεργάτη 25,00 € - 

Reset/αλλαγή ημερομηνίας-ώρας 10,00 € 25,00 € 

Αντικατάσταση μπαταρίας (σε πλακέτα) 10,00 € 25,00 € 

Αντικατάσταση εκτυπωτή 10,00 € 25,00 € 

Αντικατάσταση οθόνης 10,00 € 25,00 € 

Επισκευή συρταριού 10,00 € 25,00 € 

Battery calibration 5,00 € 15,00 € 

Ανάγνωση μνήμης 5,00 € 15,00 € 

Έλεγχος/άνοιγμα μηχανής 10,00 € 25,00 € 

Remote υποστήριξη 10,00 € 25,00 € 

Remote εγκατάσταση Driver A 40,00 € - 

Remote εγκατάσταση CAP Driver με αγορά ταμειακής μηχανής 25,00 € - 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ 

Αντικατάσταση τροφοδοτικού - - 

Αντικατάσταση SD Card - - 

Αντικατάσταση μπαταρίας ταμειακής μηχανής - - 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 


