ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦЮЮТЬ НА ВАС

Комерційна пропозиція по створенню мережі
терміналів для продажу товарів

Контактна інформація:
Адреса: 79034 Україна,
м. Львів,
вул. Угорська, буд. 14
Тел: (032) 227-61-44
Факс: (032) 227-61-44
Сайт: www.unipay.ua
E-mail:
unipaygroup@gmail.com

ТМ «Unipay»

1. Загальний опису терміналу
Термінал для розрахунку використовує монети та купюри. Термінал
виготовлений на основі сучасних електронних компонентів при використанні
сучасних
засобів
розробки.
Термінал
зберігає
працездатність на
відкритому повітрі при температурі від -20 ° С до +45° С,
працює на
постійному струмі 220 V.
Вигляд терміналу з продажу товарів
Дисплей
Клавіатура
Комірки для товару
Місце для купюр
Місце для монет
Місце для видачі решти
Місце для видачі товару

Створений
вандалостійкий
корпус ,
який
виготовлений з
відповідних
матеріалів.
У
дизайн
корпусу
терміналу
можна
внести зміни враховуючи побажання клієнта.
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2. Структура мережі терміналів для продажу товарів.
До складу мережі входять термінали для продажу товарів з програмним
забезпеченням, а також серверне програмне забезпечення (система
моніторингу). Автомати в режимі Online передають і приймають
дані на / з сервера через мережу інтернет.

3. Базові характеристики системи моніторингу.
До базових характеристик системи моніторингу належить:
• Кросплатформеність системи. Система моніторингу є веб системою. Це дає
можливість доступу до неї з будь-якої операційно системи і будь-якого
пристрою (комп'ютер, планшет, смартфон і т.д.) має доступ до мережі.
•

Дистанційна зміна програмного забезпечення та налаштування. Система

дозволяє проводити віддалену заміну програмного забезпечення і зміна
конфігурації автоматів.
•

Можливість генерувати статистичну та фінансову звітність.

•

Динамічно виводиться момент оплати за товар;

•

Будь-коли можна дізнатись про стан апарату (стан принтера, монетника,

каси,купюроприймача, кількість грошей в апараті, товару та т.п.).
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• Можливість оповіщення технічного персоналу про стан апарату через
SMS.
Система передбачає отримання даних з двох джерел:
• онлайн отримання даних за допомогою інтернет зв'язку (GPRS, 3G і т.п.);
• офлайн отримання даних за допомогою носіїв даних.
В обох випадках протокол обміну даними забезпечує контроль за
цілісністю і достовірністю даних (для уникнення зловживань, витоку назовні
конфіденційної інформації і втрати інформації через пошкодження носіїв
даних). Видалення інформації з апарату відбувається тільки тоді, коли від
серверної частини надійшло підтвердження про гарантоване отримання цих
даних.

4. Алгоритм продажу / купівлі товару.
1) клієнт підходить до терміналу, після чого вибирає товар натиснувши на
відповідну кнопку;
2) на дисплеї відобразиться запит «Внесіть гроші», система запитує
про внесення певної суми відповідно до тарифу;
3) клієнт вносить суму в монетоприймач, купюроприймач, після чого система
фіксує факт оплати і автоматично друкує чек встановленого зразка (товар
автоматично падає на місце для видачі товару);
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5. Технічні характеристики та ціни.
Т-1 (міні)

Комплектація
Розміри: 780x440x230
Плата керування Gteh
Модем G-24
Металічна клавіатура
Маса автомата: 28 кг
4 кнопки вибору товару
4 механізми видачі товару
Купюроприймач CashCode

Ціна 1 300*

Т-2
Комплектація
Розміри: 930x350x500
Плата керування Gteh
Модем G-24
Металічна клавіатура
Маса автомата: 40 кг
4 кнопки вибору товару
4 механізми видачі товару
Купюроприймач CashCode

Ціна 2 000*
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СНК - 1

Комплектація
Розміри: 1903x400x1100
Плата керування Gteh
Модем G-24
Металічна клавіатура
Маса автомата: 150 кг
Монетоприймач з видачею решти
15 механізмів видачі товару
Купюроприймач CashCode

Ціна 3 000*

*Вказана ціна базової комплектації в Євро. Ціна може змінюватися в
залежності від замовлень комплектації під вимоги клієнта. Ціни вказані з
урахуванням ПДВ.
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