


STELTRONIC: nasz nowa wizja w Vision 

Jako lider innowacyjności od blisko 40 lat,  

Steltronic opracowuje elektronikę oraz 

komputerowe systemy punktacji dla centrów 

bowlingowych na całym świecie. Systemy 

Steltronic są obecne w 90 krajach.  

Dzisiaj zespół Steltronica jest z tego dumny, 

że znany jest jako "światowy lider  

w automatycznym systemach dla bowlingu”.  

Wyposażone w wiele funkcji nasze  

oprogramowanie Focus oraz system Vision  

zapewniają kompletność i skuteczny  

 

system zarządzania wszystkimi  

elementami w Centrum Bowlingowym. 

Oparty na technologii związanej  

z serwerem Microsoft ™ SQL Server  

w połączeniu z atrakcyjnie wyglądającą, 

opatentowaną grafiką 3-D High Definition 

oraz wyposażony w przemysłowy łatwy  

w użyciu graficznym interfejs, system 

Focus/Vision jest idealnym narzędziem 

dla zarządzania centrów bowlingowych. 

 

Nasze komputery torowe Vision-NEX 

(VLC) ożywiają twoje siatki  punktowe! 

Steltronic wyróżnia się jedyną   

opatentowaną interaktywną 3-D  

z rozdzielczością HD siatką  

punktacji w branży. 

 Tryb wyboru animacji  

 Interaktywna grafika 3D 

 Łatwe do odczytania siatki  

punktacji 

 Grafika o wysokiej rozdzielczości 

 Tryb gier specjalnych 

 Reklama na ekranie 

 Niezawodny, najwyższej jakości 

sprzęt komputerowy 

 Tryb pracy autonomicznej,  

uruchamianie z wrzutników  

monet/żetonów 

 Tryb gier interaktywnych  

 Tryb rzutów treningowy 

 

 



Znacznie więcej niż otrzymywanie tylko 

wyniku. Focus-NEX daje ci pełną kontrolę 

nad twoją kręgielnią! Nasz systemy  

Focus-NEX w recepcji i biurze są łatwe  

w użyciu i wyposażone w wiele funkcji aby 

pomóc Ci w prowadzeniu kręgielni  

z dużą pewnością i przyjemnością. 

System dla recepcji i zarządzania biurem 

 Zarządzanie torami 

 Kompletny system POS 

 14 dodatkowych funkcji  

zewnętrznych 

 Zarządzanie turniejami 

oraz ligą 

 Zarządzanie stałymi  

graczami 

 Definiowane karty  

podarunkowe 

 Rezerwacje online 

 Obsługa rezerwacji i listy  

oczekującej 

 Zarządzanie czasem pracy  

pracowników 

 Definiowane raporty 

 Obsługa restauracji  

i magazynów 

 I wiele innych! 

VIA BOWLING POLAND twoim partnerem! 
 

Jesteśmy zaangażowani w Twój sukces. 
Dbamy o Ciebie dzisiaj jak i zadbamy  

w przyszłości! 

 

Kompletny system obsługi  
i zarządzania 



Vision-NEX:  opatentowany automatyczny 
scoring 3-D 

Dzięki najwyższej jakości układom 

elektronicznym, innowacyjnym  

rozwiązaniom oraz niezawodności  

komputery Vision-NEX i zastosowany 

sprzęt elektroniczny stanowią standard  

przemysłowy. 

Nasz interfejs komputerów Vision-NEX  

HDMI dla monitorów o wysokiej rozdzielczości HD zapewnia znakomitą animowaną 

grafikę w wysokiej rozdzielczości w Twoim centrum! Nasza opatentowana grafika  

i animacje 3-D są wyłącznie z Steltronic ... Musisz je zobaczyć, aby w to uwierzyć! 

Opatentowany scoring 3-D 

Interaktywne grafiki 3-D 



Gry specjalne Siatka punktacji USBC 

 Wyścigi Gran Prix 

 Szczęśliwy strajk 

 Najlepsze zamknięcie 

 Poker 

 inne 

 Stwórz własny wygląd lub  

skorzystaj z szablonu USBC 

 Świetne na ligi i turnieje! 

Nic nie robi większego  

wrażenia niż interaktywna  

animacja 3-D  

w rozdzielczości HD! 

Wyposażony w łatwą do  

czytania grafikę dla  

wszystkich, od dzieci,  

okazjonalnych graczy czy  

zawodników ligi powoduje,  

że pokochają wszyscy wygląd 

naszego siatki punktowej. 

Vision-NEX oferuje również:  

filmy, interaktywne klipy, przewijanie wiadomości, 

reklamy i gry - wszystko na ekranie. 

Vision-NEX ożywia siatki punktacji do gry w kręgle. Musisz to zobaczyć! 

 Tworzenie reklam twojego centrum 

bowlingowego 

 Sprzedaż reklam dla lokalnego biznesu 

i wyświetlanie jej na monitorach 

 Zdjęcia i filmy w rozdzielczości HD 

Przejrzysta siatka punktacji! 

Zarządzanie reklamą 



Focus-NEX - System w recepcji i biurze 

zapewnia Ci najbardziej kompletne  

zarządzanie Centrum Bowlingowym!  

Wyposażony w wiele funkcji, Focus-NEX 

nie tylko zarządza torami i przepływem 

gotówki w recepcji, ale o wiele więcej! 

Zbudowany na Microsoft.NET ™  

i wykorzystujący Technologię  

Microsoft ™ SQL Database Focus-NEX 

jest niezawodny, modułowy i łatwy aby 

go uaktualnić.  

Właściciele kręgielni chcą wydajnego, 

łatwego do obsługi systemu, aby ich  

personel mógł prosto go używać, 

a klienci mogli być zadowoleni. 
 

Focus-NEX Ci to zapewnia! 

Focus-NEX:   Kompletny system obsługi  
i zarządzania 

Dzięki funkcjom takim jak kompletny  

system POS z kontrolą zapasów,  

wbudowaną ligą i zarządzaniem 

turniejami, definiowane raportów,  

zintegrowana obsługa kart kredytowych, 

karty upominkowe i obsługa klubowiczów 

i stałych graczy, i wiele więcej! 
s 
Focus-NEX to prawdziwie kompletny 

system zarządzania centrum  

bowlingowym! 

Focus-NEX w recepcji i biurze 

Focus-NEX w recepcji i biurze 



Zarządzanie torami 

Definiowane raporty Obsługa kart 

Moduł Point of Sale (POS) 

Focus-NEX oferuje pełny moduł (POS) 

sprzedaży. Nie musisz kupować innych 

systemów komputerowych dla twojej  

restauracji, sklepu, baru lub innej 

sprzedaży detalicznej. 

 Łatwe w użyciu, konfigurowane  

przyciski ze zdjęciami produktów 

 Tworzenie grup z jedną ceną 

 Wydruk pokwitowania zamówienia 

na dowolnej drukarce 

 Kontrola zapasów i zamówień 

 Tworzenie, dodawanie i zamykanie  

zamówienia 

 Kompletny moduł restauracji 



Od 2009 System punktacji Steltronic  

Focus-NEX jest w użyciu na Turniejach 

Mistrzostw Kobiet Federacji USBC  

w takich miasta jak Las Vegas, Reno,  

El Paso i Syracuse. Przez ten okres  

programiści Steltronic pracowali nad  

dodatkowymi wymaganiami związanymi  

z technologii informacyjnej departamentu 

(IT) USBC. 

Wynik był bardzo udany!  

Zestawienia  drużyn podczas turniejów, 

wszystkie  wyniki wyświetlane na  

największych wyświetlaczach a także  

wyświetlane wyników w National Bowling 

Stadium w Reno Nevada dało... 
 

Kolejny wyspecjalizowany interfejs  

stworzony w firmie Steltronic! 

Steltronic scoring system 
USBC approved od 1998 r. 

USA - turnieje narodowe USBC  

USBC - oprogramowanie turniejowe 

Kiedy w 2008 roku Federacja USBC postanowiła dokonać zakupu  

profesjonalnego systemu do punktacji w bowlingu - postawiła na  
Steltronic Focus! 



Vision Lane Computer (VLC) to serce naszej punktacji. 

Wykorzystujący komponenty najwyższej jakości. Każda 

para torów składa się z jednego VLC, jednego API,  

jednej kamery Pin Cam i jednej lub dwóch konsol  

z  klawiaturą QWERTY. Ten system jest połączony siecią 

z recepcją i biurem. W skład systemu wchodzi także  

możliwość kontroli gier czasowych (Time Games) przez 

kontrolę oświetlenia, obsługa terminala dla rezerwacji  

torów, zamawianie przez sieć bezprzewodową  

i wiele innych modułów! 

Sprzęt 

Advanced Pinsetter 

Interface (API) 
Bezprzewodowe zamówienia 

Konsole typu I oraz Y Kamera sieciowa 

PinCam 

Klawiatura QWERTY 

Stojak na kule 

z klawiaturą QWERTY 

Monitor 

dotykowy 

Sprzęt  



 

VIA BOWLING POLAND 

uL. Władysława Bełzy 7 

60-195 Poznań 
tel. +48 511270963 

email: info@viabowling.pl 


