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Stacja POS i do zarządzania danych z komputerem PC i monitorem. Zintegrowane oprogramowanie Janica jest inteligentnym i przyjaznym dla
użytkownika rozwiązaniem do zarządzania parkingiem i funkcjami poboru opłat, takimi jak płatności za bilety, zarządzanie abonamentami. Wszystkie
operacje są rejestrowane i można dla nich tworzyć różnego rodzaju raporty, umożliwiające sprawne zarządzanie parkingiem

POS
Kod Nazwa Opis

FP205007 POS CLIENT SLIM
POS zawierający: komputer PC typu slim, „wszystko w jednym", monitor 24", system
operacyjny, mysz, klawiatura, pełna licencja oprogramowania Janica, czytnik i obsługa
kodów kreskowych, funkcja automatycznego wyzwalania dla czytników ręcznych. 

FP205003 POS CLIENT
POS zawierający: komputer PC, monitor 22", system operacyjny, mysz, klawiatura,
pełna licencja oprogramowania Janica, czytnik i obsługa kodów kreskowych, funkcja
automatycznego wyzwalania dla czytników ręcznych. 

FP206002 POS SERVER

POS zawierający: komputer PC, monitor 22", system operacyjny, mysz, klawiatura,
pełna licencja oprogramowania Janica i baza danych, czytnik i obsługa kodów
kreskowych, funkcja automatycznego wyzwalania dla czytników ręcznych, konwerter
RS232/RS485 i 10 kart zbliżeniowych. 

ZALECANE AKCESORIA
135138 - CASH DRAWER D114077 - RECEIPT PRINTER KIT 

Szuflada na gotówkę kompatybilna z drukarkami paragonów,
emulujących polecenie ESC/POS.  Zacisk RJ11 do podłączenia
drukarki paragonów i automatycznej aktywacji szuflady na
gotówkę. Kompatybilność wyłącznie z drukarką paragonów.

Drukarka TCP/IP na rolki papieru do drukowania paragonów dla
klientów dla 30 systemów. 
Zawiera: kabel LAN, zasilacz, rolkę papieru. Kabel LAN. Zestaw
zawiera zasilacz, rolkę papieru.
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ZALECANE AKCESORIA
P970048 - RECEIPT PRINTER ROLL PAPER FP205015 - BC BONUS MASTER 

Rolka papieru dla drukarki paragonów. Średnica zewnętrzna: 80
mm. Średnica wewnętrzna: 12 mm. Szerokość: 84 mm.

Stacjonarny kasownik biletów i skaner z konwerterem
RS232/RS485, kablem szeregowym, zasilacz. Stosowany
również do dodawania dodatkowych kodów kreskowych z
godziną lub rabatem na wstępnie zadrukowanych biletach.

FP205005 - BC BONUS SLAVE P800136 - BC BONUS LAN 

Stacjonarny kasownik biletów i skaner RS485 (zestaw nie
zawiera konwertera RS232/RS485, kabla szeregowego i
zasilacza). Możliwość powiązania kodu kreskowego z godziną
lub rabatem.

Stacjonarny kasownik biletów i skaner typu LAN z konwerterem
TCP-IP/RS232, kablem szeregowym i zasilaczem. Możliwość
powiązania kodu kreskowego z godziną lub rabatem.

D223127 - BC BONUS SCANNER SUPPORT P2010041E - ESPAS TICKET PRINTER 

Stojak stołowy dla skanera Bc Bonus

Drukarka biletów i paragonów online, do podłączenia (poprzez
USB) do stacji POS obsługiwanej przez operatora; obsługuje
papier perforowany ciągły Funkcją urządzenia jest drukowanie
specjalnych biletów bezpośrednio z poziomu oprogramowania
do zarządzania parkingiem

P2010042E - ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER D112048 - COURTESY DISPLAY 

Stacjonarna drukarka termiczna offline do drukowania na bilecie
dodatkowego kodu kreskowego, zapewniającego rabat (czas
lub kwota) na opłatę parkingową. Taki dodatkowy rabat (kod
kreskowy) jest następnie odliczany w POF lub przy stacji
wyjazdowej.

Wyświetlacz powitalny dla 30 systemów stacji obsługiwanych
przez operatorów, do podłączenia za pośrednictwem 232+USB
poprzez stację POS.

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

Czytnik kart ISO RFID 125 kHz dla 30 systemów stacji
obsługiwanych przez operatorów, USB.

Czytnik kart ISO MIFARE 13,56 kHz dla 30 systemów stacji
obsługiwanych przez operatorów, USB.

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

Przełącznik Ethernet przystosowany do szerszego zakresu
temperatur (od -40°C do +70°C ), 8 portów Ethernet.

Router na dwie karty SIM (Micro SIM), przystosowany do
szerszego zakresu temperatur (od -40°C do +70°C), 4g LTE, 2x
port Ethernet 10/100 Mbps, 1 gniazdo MicroSD, anteny 4G/WIFI,
obsługa DIN i zasilacz
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