Zdjęcie może różnić się od aktualnego produktu

M a nu a l.C a s h
‘Parking’
Obsługuj swoje wpływy gotówkowe nie
będąc skazanym na duże wypływy środków
pieniężnych.

Wytrzymała i łatwa w obsłudze
• Właściwy wybór: zoptymalizowany
dla branży parkingowej
• Łatwa w użyciu: dobrze skonstruowany
interfejs użytkownika
• Solidne i niezawodne urządzenie

Elastyczna i efektywna pod
względem kosztów
• Daje wszystkie potrzebne funkcje w cenie,
na którą możesz sobie pozwolić
• Indywidualnie skalowalny czytnik oraz
koder zależny od potrzeb
• Płatność w biurze parking lub
bezpośrednio na wyjeździe

Kompaktowa i skalowalna

Wielofunkcyjna i bezpieczna

• Rozmiar ma znaczenie: pasuje nawet do
najmniejszej przestrzeni roboczej
• Prawdziwy gracz zespołowy: obsługuje różne
klawiatury, drukarki, monitory, wyświetlacze
klienta, skanery oraz urządzenia kodujące
• Wygodna obsługa: opcja ekranu dotykowego
• Interfejs szuflady kasjera
• Obsługuje abonamenty, jak i jednorazowe parkowanie
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Bezpieczne płacenie gotówką i kartami kredytowymi
Wygodna obsługa Keycards (np. ładowanie kart)
Obsługuje walidacje
Szybka produkcja biletów
Łatwa w obsłudze dla zmianowych operatorów
Kontrolowany dostęp do modułów oprogramowania
oraz system operacyjnego
• Kompleksowa funckjonalność dla obsługi artykułów

Cechy

Opcje
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• Standardowy monitor 17" lub 19"
• Ekran dotykowy (w wersji 20 lub wyższej)
• Klawiatura SKIDATA (klawiatura kontrolna z
zaprogramowanymi klawiszami funkcyjnymi)
• Kompaktowa klawiatura SKIDATA
• Skaner kodu kreskowego 1D, 2D – niskokosztowa
wersja dla czytania jednorazowych biletów
• SKIDATA Keydetector do obsługi pozwoleń/uprawnień
przypisanych do danej karty SKIDATA RFID keycards
• Coder Unlimited ‘Desktop’ – wszystko w jednym
urządzeniu: potężna jednostka kodująca bilety SKIDATA
− Szybki, w pełni automatyczny
odczyt i zapis biletów w formacie ISO
− Produkcja biletów
− Opcjonalna integracja z różnymi technologiami
biletów (bilety z kodem kreskowym, karty z paskiem
magnetycznym, karty kredytowe, nośniki RFID oraz
smartcards) – wszystko może być obsługiwane w tym
samym slocie biletowym (‘Single-Slot Technology’)
• Coder.Basic ‘Desktop’: kompaktowy koder
SKIDATA dla biletów z kodem kreskowym
− Obsługa biletów z poprzecznym kodem kreskowym
− Ekonomiczne rozwiązanie
• Alfanumeryczny wyświetlacz klienta wskazujący wysokość
opłaty za parkowanie (komplet z zasilaczem i stojakiem)
• Zewnętrzny interfejs szeregowy drukarki do
wydawania kuponów i paragonów

Skalowalna
Kompaktowa
Ergonomiczna
Zaprojektowana specjalnie dla obsługi kasowej,
z opcją rozbudowy o produkcję biletów

Standardowa wersja
• PC z systemem operacyjnym Windows

Specyfikacja techniczna
Standardy

CE

Dalsze szczegóły techniczne dostępne w kartach katalogowych urządzeń takich, jak kodery, klawiatura kontrolna czy
wyświetlacz klienta
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