Automat

[TVA 100]

access to your world.

Descriere

Detalii tehnice

Este un ajutor mare pentru casier si pentru a evita blocarea de
clienti stand la rand sa cumpere biletul de intrare. Automatul de
vanzare si de plata relaxeaza personalul de la casa de bilete. Se
reduce timpul de asteptare in procurarea biletelor. Pentru o unitate
cu un numar mic de clienti se poate reduce din personal si aceste
automate se pot folosii in loc de casa de bilete.

Dimensiuni & greutate
» 725x950x380 mm (LxHxl)
» circa 250 kg (gol)

Automat de vanzare
Automatul de vanzare preia monetarul de la client si clientul are
posiblitatea de a alege modelul de tarifare printr-un monitor touch.
Automatul inapoiaza restul clientrului in cazul in care clientrul nu
introduce suma fixa ceruta de modelul de tarif. Plata se face cu
toate elementele care sunt acceptate si la casa de catre casieri.
Predarea biletului se face pe cip sau cu un bilet cu coduri de bara.
Automat de plata
Ideal pentru beneficiar este momentul in care clientul consuma sau
prelungeste timpul de sedere in unitatea dvs. Aceste servicii se pot
plati si la acest model de automat.

Date tehnice
» Carcasa: Lac RAL 9006 (Aluminiu alb)
» Placa frontala din aluminiu
» 10“ color-TFT Monitor cu Touch
» Sageata luminata pentru plata, Rest, 		
Rest si cititor de cartele magnetice
» Controlor de monezi pentru 3 modele
» Umplere cu 3 modele de monezi
» Umplere si service frontal
Optiuni
» Control de bancnote
» Rest prin bancnote
» imprimanta de bilete cu cod de bara
» Cititor si scriitor de cartele magnetice
» Scanner infrarot sau cu lumina rosie

TVA 100 - Avantaje
»
Relaxare pentru personal – timpul de asteptare pentru
clienti se reduce
»
Reducere de personal
»
Monitor mare si usor de utilizat
»
Plata cu cartela sau bani
»
Capacitate mare de monezi
»
Modele diferite de automat: de vanzare
de plata

// Vă deschidem noi
universuri.

Dimensiuni [TVA 100]
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// Noi optimizăm managementul vizitatorilor unităţilor de petrecere
a timpului liber. Scopul nostru: Mărirea succesului dvs. economic!
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