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Estação de gestão de dados e ponto de venda com PC e monitor. O Software Janica integrado permite uma solução inteligente e de fácil utilização para
a gestão do estacionamento e função de caixa, tais como pagamento de bilhetes, gestão de subscrições. Todas as operações são registadas e estão
disponíveis com vários tipos de relatório para a gestão correta do estacionamento

POS
Código Nome Descrição

FP205007 POS CLIENT SLIM
O ponto de venda inclui: PC de estilo fino, tudo-em-um, monitor de 24", sistema
operativo, rato, teclado, licença completa Janica, suporte e leitor de código de barras,
função de disparo automático para leitura manual. 

FP205003 POS CLIENT
O ponto de venda inclui: PC monitor de 22", sistema operativo, rato, teclado, licença
completa Janica, suporte e leitor de código de barras, função de disparo automático
para leitura manual. 

FP206002 POS SERVER

O ponto de venda inclui: PC monitor de 22", sistema operativo, rato, teclado, licença
completa Janica e base de dados, suporte e leitor de código de barras, função de
disparo automático para leitura manual, conversor RS232/RS485 e 10 cartões de
proximidade. 

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
135138 - CASH DRAWER D114077 - RECEIPT PRINTER KIT 

Gaveta de dinheiro compatível com impressoras de recibos que
copiam o comando ESC/Ponto de venda.  Terminal RJ11 para
ligar a impressora de recibos e ativar a gaveta de dinheiro
automaticamente. Compatível apenas com a impressora de
recibos.

Impressora de papel em rolo TCP/IP para o recibo do cliente do
sistema 30. 
Inclui: cabo LAN, alimentação, rolo de papel. Cabo LAN.
Alimentação, rolo de papel incluído.
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ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
P970048 - RECEIPT PRINTER ROLL PAPER FP205015 - BC BONUS MASTER 

Papel em rolo para impressora de recibos. Diâm. exterior: 80
mm. Diâm. interior: 12 mm. Largura: 84 mm

Validador de bilhetes para secretária e scanner com conversor
RS232/RS485, cabo de série e alimentação. Utilizado também
para adicionar um código de barras adicional a um bilhete
pré-impresso, seja de desconto de tempo ou de tarifa.

FP205005 - BC BONUS SLAVE P800136 - BC BONUS LAN 

Validador de bilhetes para secretária e scanner RS485
(conversor RS232/RS485, cabo de série e alimentação NÃO
incluídos). Possibilidade de adicionar o código de barras a um
desconto de tempo ou de tarifa.

Validador de bilhetes para secretária e scanner de tipo LAN com
conversor TCP-IP/RS232, cabo de série e alimentação.
Possibilidade de adicionar o código de barras a um desconto de
tempo ou de tarifa.

D223127 - BC BONUS SCANNER SUPPORT P2010041E - ESPAS TICKET PRINTER 

Suporte de mesa para scanner Bc Bonus

Impressora de recibos e bilhetes online para interface (via USB)
através de estação de ponto de venda operada; compatível
com bilhete em leque com espaço A função do dispositivo é
imprimir bilhetes especiais diretamente do software de gestão
de estacionamento

P2010042E - ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER D112048 - COURTESY DISPLAY 

Impressora térmica de secretária offline utilizada para imprimir
um código de barras adicional no bilhete que dá um desconto
(pode ser em tempo ou em montante) sobre o preço do
estacionamento. Este desconto adicional (código de barras) é
deduzido no posto de pagamento fora do carro ou na estação
de saída.

Display de cortesia para estação operada do sistema 30, para
interface via 232+USB através da estação de ponto de venda.

D113984 - RFID ISOCARD DESK READER 125kHz D112086 - MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHz 

Leitor RFID Isocard 125 kHz para estação operada do sistema
30, USB.

Leitor MIFARE Isocard 13,56 MHz para estação operada do
sistema 30, USB.

D112115 - EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH D114024 - ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP. 

Interruptor Ethernet com intervalo de temperatura prolongado
(-40 °C a +70 °C). Porta Ethernet 8.

Router Dual SIM (Micro SIM) com intervalo amplo de
temperatura (-40 °C a +70 °C), 4G LTE, 2 portas Ethernet
10/100 Mbps, 1 ranhura MicroSD, antenas 4G/WIFI, DIN e
alimentação
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