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Specjaliści w obsłudze gotówki

Elektroniczne wrzutniki monet
Sprzedaż w milionach sztuk świadczy o jakości i niezawodności
RM 5 Evolution. Elektronika łączy niezwykłą precyzję z dużą elastycznością
programowania w celu uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa podczas
codziennego użytkowania.
Dzięki 5 różnym czujnikom i 10 parametrom rozpoznawania RM5 HD
zapewnia wysoki poziom akceptacji prawdziwych i odrzutu fałszywych
monet przy nieosiągalnej dotąd prędkości 6 monet/s (dotyczy również
monet o różnych nominałach).
Currenza C2 jest sześciotubowym specjalistycznym recyklerem monet
zaprojektowanym z myślą o operatorach. System PRP (Payout Redundancy
Protection) i 3 niezależnie silniki minimalizują czas przestoju maszyn
oraz gwarantują maksymalne bezpieczeństwo każdorazowej transakcji,
zwiększając tym samym rentowność maszyny vendingowej.
Guardian GLX od Coinco zapewnia najbardziej optymalne połączenie
zaawansowanej technologii i łatwości użytkowania z wyjmowaną kasetą.

Czytnik banknotów Vantage
Vantage od Coinco oferuje wiodące na rynku rozwiązania oraz
innowacyjne technologie zaprojektowane z myślą o maksymalizacji
zysków na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. Nowoczesne technologie
zwiększają niezawodność i bezpieczeństwo, a zastosowane rozwiązania
przyśpieszają pracę oraz konserwację urządzenia. Kompaktowa budowa
usprawnia instalację lub demontaż, zamontowana centralnie rolka
zapewnia najwyższą dokładność odczytu banknotów, a zaawansowane
przetwarzanie obrazu banknotów chroni przed fałszywymi banknotami.

Szeroki wybór wrzutników i rozmieniarek monet
Szeroki wachlarz urządzeń, które sprostają wszystkim kombinacjom
rozmieniania; każdy model gwarantuje bezpieczeństwo transakcji oraz
największą dostępną na rynku szybkość wydawania.

OŚĆ
NOW

Pionierzy innowacji w obsłudze bezgotówkowej
WorldKey - najbardziej kompletna gama systemów bezgotówkowych
w obiegu zamkniętym
WorldKey to oparta na platformie MIFARE® gama systemów bezgotówkowych, która spełni wszystkie oczekiwania dotyczące
płatności, aktywacji, identyfikacji i ładowania.
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Nowe możliwości
Cała gama WorldKey jest zróżnicowana, wytrzymała i niezawodna. Produkty gwarantują najwyższe standardy bezpieczeństwa
w swojej kategorii oraz oferują możliwość zarządzania złożonymi danymi księgowymi. Mogą komunikować się z każdym
istniejącym systemem płatności, a dzięki możliwości monitorowania sprzedaży i zachowań klientów umożliwiają zwiększenie
sprzedaży. Dzięki praktycznemu oprogramowaniu obsługa oraz dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb są proste.

Korzyści
Płatność z góry

Klient płaci dzisiaj, zużywa jutro

Elastyczność cen

Dodatni
cash flow

Ustalaj ceny bez ograniczeń związanych
z nominałami lub transakcjami
bezgotówkowymi

Zwiększenie
marży

Szybka płatność

Wzrost zakupów
użytkowników

Płatność 3 razy szybciej niż gotówką

Rozróżnienie użytkowników

Użytkownicy przypisani do środka płatniczego
mogą być połączeni z bazą danych oraz
otrzymywać dedykowane produkty i zniżki

Zwiększenie
lojalności klientów

Promocje

Zwiększenie
sprzedaży

Ustalaj różne ceny dla produktów dzięki
zniżkom i bonusom

WorldKey to 5 różnych modeli stworzonych z myślą o różnych potrzebach operatorów;
wsparcie dla 4 różnych metod płatności, które mogą zostać spersonalizowane; 3 głowice
czytające dla maksymalnej elastyczności instalacji. Systemy bezgotówkowe WorldKey
zawierają szeroki zakres urządzeń peryferyjnych w celu zaprogramowania urządzenia,
odczytu danych audytowych oraz ładowania kluczy, kart, etykiet i naklejek.

Skanery kodów kreskowych
Szeroki wybór skanerów kodów kreskowych
w różnych kształtach i rozmiarach do
wszystkich
zastosowań
vendingowych.
Najszybszy i najbardziej wszechstronny
sprzęt do skanowania kodów kreskowych
zaprojektowany i wyprodukowany przez
Newland:
zaawansowana
technologia,
doskonała wydajność, łatwa instalacja.

Easy Charge
Praktyczne urządzenie do doładowywania kart,
kluczy i etykiet. Oparty na technologii transmisji
MIFARE®, dzięki niewielkim rozmiarom i prostej
konstrukcji, EasyCharge nadaje się do montażu w
każdym miejscu.

HAPPY
jest nowym środkiem płatniczym kompatybilnym z całą gamą
czytników bezgotówkowych WorldKey oraz z istniejącymi kartami,
kluczami i etykietami. Zaprojektowany
podobnie do popularnych plastikowych
kluczy, może być spersonalizowany
zgodnie z życzeniami operatora lub
używany w swojej fabrycznej wersji.

System bezgotówkowy w
obiegu otwartym
Szeroki wachlarz rozwiązańbezgotówkowych
w obiegu otwartym, stykowych lub
zbliżeniowych, zaadptowany dla rynku
vendingowego.

JUŻ
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Unico, jedno oprogramowanie, wiele możliwości
WorldKey z oprogramowaniem Unico umożliwia zarządzanie 7 różnymi portfelami na jednym wsparciu. Różne usługi sprzedażowe
lub identyfikacyjne (maszyny vendingowe, kontrola dostępu, serwis, parking) mogą być dostępne za pomocą tego samego nośnika
(klucz, karta, etykieta lub naklejka).
• Możliwość ustawienia różnych cen, zniżek, przywilejów dla różnych
użytkowników/klientów
• Zarządzanie i ograniczenia grup użytkowników
• Możliwość płatności z góry i z dołu
• Zarządzanie bonusami, programami motywacyjnymi, grantami oraz
abonamentami
• Zarządzanie czasowym limitem użytkowania (dzień, miesiąc, rok)

• Zarządzanie ilościowym limitem użytkowania i blokada
karty w przypadku zagubienia
• Integracja z istniejącymi systemami obsługi
• Automatyczne i manualne systemy doładowania
• Możliwość zintegrowania z innymi wsparciami płatności
(karty kredytowe lub urządzenia oparte na MIFARE®
używane w innych usługach)

Lojalność Worldkey
Zwiększ lojalność klientów
i bezpieczeństwo
NOWOŚĆ
Doładuj kredyt na środkach MIFARE®
online za pomocą karty płatniczej.
Gdziekolwiek jesteś, kiedy tylko chcesz.
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WorldKey Loyalty to zaawansowana platforma online, która umożliwia operatorom bezpośrednią komunikację z klientami
końcowymi i rozwój programów lojalnościowych. Operatorzy mogą zrozumieć nawyki klientów i zwiększyć obroty dzięki
kampaniom marketingu bezpośredniego.

Korzyści:
Skontaktuj się ze swoimi klientami w celu prowadzenia
kampanii marketingu bezpośredniego
Zwiększ lojalność klientów

1.

Popraw swój proces fakturowania
Zablokuj klucze / karty w przypadku kradzieży lub utraty
i sprawdź pozostały kredyt

Każda maszyna zawiera system bezgotówkowy WorldKey, który
komunikuje się i wymienia informacje ze zdalnym serwerem

są identyfikowani za pomocą unikalnego kodu
2. Klienci
identyfikacyjnego w obrębie każdego nośnika MIFARE® (klucze,
karty, etykiety, naklejki)

3.

Wszyscy klienci są identyfikowani za pomocą nośników MIFARE®
i bezpośrednio można prowadzić kampanie marketingowe.
Działania marketingowe są skoncentrowane na polityce cenowej
(rabaty, zachęty, tabele cenowe, premie…)

mają dedykowany interfejs internetowy, gdzie mogą
4. Klienci
zobaczyć aktualne, aktywne dla nich promocje i doładować
swoje klucze / karty online za pomocą karty płatniczej

Platformę można spersonalizować, zapytaj jak!

nline

Szeroka gama wysokiej jakości monitorów
SUZOHAPP może Ci pomóc z wszelkimi zastosowaniami monitorów. Mamy doświadczony zespół sprzedaży i inżynierów,
aby razem z Tobą stworzyć idealny monitor dotykowy lub bezdotykowy dostosowany do Twoich potrzeb.

LCD VisionPro™

Dotykowe i bezdotykowe
VisionPro™ to najwyższej jakości linia wyświetlaczy LCD
firmy SUZOHAPP wykorzystująca topowe marki paneli
i wysokiej jakości obudowy. Szybka personalizacja
jest dostępna zarówno dla producentów oryginalnego
wyposażenia jak i nowszych wersji: od 6,2” do 90”,
specjalistyczne panele i integracja, spersonalizowane:
obudowa metalowa, ekrany dotykowe i wejścia.
• Standardowe wymiary od 15 ”do 43”

• Dostępna opcja standardowa jak i szerokokątna

• Wybór:

• Wspólny rynek dla wersji dotykowych i bezdotykowych

- Szkła - 10+ dotykowy, jednolity, płaski ekran oparty o
technologię projekcji pojemnościowej.
Projected Capacitive (PCAP)
- Technologia dotykowa 3M Surface Capacitive
- Szkło ochronne

• Dostępne DVI i VGA, HDMI i DisplayPort
• Opcje LED do wyświetlania otoczenia
• Korzystne ceny
• Roczna standardowa gwarancja

Elo touch solutions - monitory typu open frame

Wspaniały wyświetlacz. Najwyższa jakość. Konkurencyjna cena.
Zaprojektowane z myślą o pracy w najbardziej
wymagających, wysokodotykowych środowiskach.
Wyświetlacze typu open frame Serii 90 wyposażone
są w technologię dotykową która jest wbudowana, a
nie naklejona. Elo jest światowym liderem jeśli chodzi
o komercyjny rynek ekranów dotykowych, z ponad 20
milionami instalacji, pół milion jednostek rocznie, prawie
2000 sztuk dziennie. Wybierz z szerokiej gamy rozmiarów
od 10” do 27” to, co wpasuje się w Twoje środowisko. Inne
produkty Elo rozszerzają zasięg do 70”.
• Nowa generacja technologii projekcji pojemnościowej (PCAP)
2GS (2 warstwy szklane)

• Wbudowane wodoszczelne uszczelnienie krawędzi

• Najwyższa jakość optyczna i trwałość bez folii z tworzywa
sztucznego i bez siatki metalowej

• Unikalna, wymienna konstrukcja szklanego ekranu dotykowego

• 10-dotykowy prawdziwie płaski ekran
• Tryb Thru-Glass, który działa przez 6 milimetrowe szkło
dostarczane przez klienta
• Wspólne podzespoły mechaniczne i elektryczne dla całej
gamy produktów w celu łatwego projektowania, testowania
godności, serwisowania, i przechodzenia między rozmiarami
• Wejścia HDMI, DisplayPort, VGA ze wspólną konstrukcją portu
we wszystkich jednostkach

• Panel sterowania
• Audyty i certyfikacja jakości i bezpieczeństwa: Stany Zjednoczone UL,
FCC; Europa CE TÜV; Australia RCM; Kanada cUL, IC; Chiny CCC;
Japonia VCCI; Korea KCC; Meksyk CoC; Tajwański BSMI; 		
Międzynarodowa CB; RoHS
• Przechodzi testy UL i IK07 Ball Drop
• 50 000 godzin udowodnionego MTBF (średni czas między awariami)
• 3-letnia standardowa gwarancja globalna

Bezpieczeństwo przede wszystkim
E-PRL, Programowalny Zamek Elektroniczny

Pełna kontrola w zasięgu ręki
E-PRL to opatentowany, zaawansowany system zamków złożony z zamków uniwersalnych w obudowie ze stali nierdzewnej
oraz zestawu kluczy. Jest to idealne rozwiązanie do identyfikacji i kontroli dostępu, oferujące ponad 10 miliardów możliwych
kombinacji. Dostępny w wersjach Unique-code lub Multi-code, E-PRL obejmuje zdalne zarządzanie kontrolą dostępu dzięki
oprogramowaniu GSN-KEY. Instalacja i obsługa nie wymagają okablowania.

Łączność przez bluetooth

Innowacja

W pełni kontroluj zamki z każdej lokalizacji,
za pomocą smartfona lub tabletu

Wyposażona we własny zasilacz
zaawansowana elektronika.
Nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.
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Bezpieczeństwo
Wysoka wytrzymałość mechaniczna,
obudowa ze stali nierdzewnej i
elektronika z ponad 10 miliardami
dostępnych kombinacji, praktycznie
nieskończona ilość!

Kontrola dostępu
Identyfikuje każdego użytkownika,
sprawdza uprawnienia i rejestruje każdą
operację. Dziennik zdarzeń można
pobrać za pomocą specjalnego klucza.

Usiądź, zrelaksuj się,
oszczędzaj czas
i pieniądze

Kompatybilność wsteczna
Otwór mocujący, długość i rotowanie zamka
czynią go kompatybilnym z najpopularniejszymi
maszynami na rynku.

Jakość
Włoska produkcja

OPATENTOWANO
ZERO
WBUDOWANE
OKABLOWANIA
ZASILANIE

KOMUNIKACJA
Z INNYM
OPROGRAMOWANIEM

Nowa wersja Bluetooth
Teraz E-PRL jest również dostępny w wersji Bluetooth, która umożliwia operatorom
kontrolę online wszystkich zamków z odległej lokalizacji, nawet ze smartfona lub
tabletu. Wystarczy jedno kliknięcie, aby mieć pełną kontrolę. W każdej chwili, w
dowolnym miejscu.
• Twórz i sprawdzaj uprawnienia
• Twórz czarne / białe listy
• Przeprogramuj klucze

• Monitoruj i kontroluj każdą operację
• Śledź wszystkie transakcje

Innowacyjne rozwiązania do obsługi gotówki
na rynku vendingowym
Liczarki monet i banknotów

Sorter monet

Rozwiązania do przechowywania
i recyklingu gotówki

OŚĆ
NOW

Monety i banknoty to fundament transakcji vendingowych. Procesy związane z obsługą gotówki mogą być zaskakująco
złożone, kosztowne i czasochłonne: pobór, przeliczenie, zestawienie, przechowanie i transport. Rozwiązania SCAN COIN
usprawniają obsługę gotówki.
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