SKIDATA Factsheet

Az Adminisztrációs Központ / Kézi
fizetőállomás a Skidata parkolási
rendszer fő alkotóeleme. Széleskörű
és könnyen értelmezhető funkciókkal
rendelkezik, a perifériás eszközök felügyeletére és kezelésére vonatkozóan,
valamint számos adat adminisztrációt
és értékelést is el lehet végezni az Adminisztrációs Központról. A működési
módot (Kézikassza mód vagy Adminisztrációs mód) egy gombnyomással lehet
váltani. A jegyeket egy külön asztali
kódoló egység segítségével hozza létre,
mely a központi számítógéphez csatlakozik�

A kép illusztráció, termékenként változhat
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Kivitel
•
•
•
•

Egyértelműen felépített, könnyen használható grafikus felhasználói felület
Szöveges rendszerüzenetek az azonnali rendszeráttekintéshez
Alkalmazás-specifikus billentyűzet
Minőségbiztosított, ISO 9001 szabványoknak megfelelően.

Funkciók
• A támogatott fizetési módok közé tartozik a készpénz, a számla, a csekk, a bankés hitelkártya, több fajta Városkártya, Idő/Pénz alapú feltöltőkártyák (rendszerhez
kötött), valamint kézi fizetési módok
• A rendszer támogatja az időszakos parkolók részére adott kedvezmények beváltását.
• A rendszerhez kötött feltöltőkártyák és a rendszer által támogatott városkártyák
feltöltését,
• A rendszerhez kapcsolódó parkolójegyek, bérletek, feltöltő kártyák és egyéb kártyák létrehozását és kibocsátását
• Különleges eladások támogatása, bizonylatnyomtatás, valamint helyettesítő kártyák létrehozása.
• Különleges funkciók a műszakváltás kezeléséhez és a cashflow biztosításához.
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Standard Kivitel
• Felügyeleti számítógép megfelelő teljesítménnyel és memóriával, egérrel, merevlemezzel, floppy meghajtóval, Ethernet interfésszel, operációs rendszerrel.
• Elektronikus rendszernapló
Kiegészítők
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Standard PC billentyűzet vagy Vezérlő billentyűzet, valamint speciális billentyűzet
15" vagy 17" színes monitor
Tintasugaras vagy lézernyomtató - jelentések és más dokumentációk nyomtatásához; nyugtanyomtató
Standard vagy ISDN modem, Ethernet hub, és SKIDATA hálózati hub
Asztali kódolóegység, tápellátással és kábelekkel
Asztali kódoló egység funkciói:
− APT 450 vonalkódos vagy mágnescsíkos jegyek kiállítása és létrehozása, nyugtanyomtatás funkcióval (a nyugtát lehet a
jegyre, vagy külön papírra nyomtatni)
− támogatott parkolási termékek kiadása
− Standard hitelkártyák kezelése (további részletekért lásd Kódolóegység adatlap)
Jegyvisszahúzó mechanizmus (100 db jegyig)
Alfanumerikus Vásárlói Kijelző, tápellátással és asztali állvánnyal
Külső soros interfész nyomtató nyugták nyomtatásához
600 VA szünetmentes tápegység (interfész kábellel): áramszünet esetén másodlagos tápforrásként üzemel; lehetővé teszi az
eszközök biztonságos leállítását az adatvesztés elkerülése érdekében
Kassza nyitó modul: Arcnet kártya kiegészítő modul, potenciál nélküli kontaktussal a kasszafiók nyitásához ( a kasszafiók
automatikus nyitásához készpénzes tranzakció esetén)

Műszaki jellemzők
Szabványok ������������������������������������������CE megfelelőségi bizonyítvány
További részletek: Kódoló egység, Vezérlő billentyűzet, Vásárlói Kijelző adatlapokon (igény szerint)

