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POS ir duomenų valdymo stotis su PC ir monitoriumi. Integruota „Janica" programinė įranga suteikia išmanų ir patogų sprendimą stovėjimo aikštelių
valdymo ir atsiskaitymo funkcijoms, pvz., bilieto apmokėjimą, prenumeratos valdymą. Visos operacijos įrašomos ir pasiekiamos įvairiose ataskaitose,
kurios padeda tinkamai valdyti stovėjimo aikštelę

POS
Kodas Pavadinimas Apraksts

FP205007 POS CLIENT SLIM
POS sudaro: plonas „viskas viename" asmeninis kompiuteris, 24 col. monitorius,
operacinė sistema, pelė, klaviatūra, visa „Janica" licencija, brūkšninio kodo skaitytuvas ir
palaikymas, automatinio paleidimo funkcija nuskaitymui rankiniu įrenginiu. 

FP205003 POS CLIENT
POS sudaro: asmeninis kompiuteris, 22 col. monitorius, operacinė sistema, pelė,
klaviatūra, visa „Janica" licencija, brūkšninio kodo skaitytuvas ir palaikymas, automatinio
paleidimo funkcija nuskaitymui rankiniu įrenginiu. 

FP206002 POS SERVER

POS sudaro: asmeninis kompiuteris, 22 col. monitorius, operacinė sistema, pelė,
klaviatūra, visa „Janica" licencija ir duomenų bazė, brūkšninio kodo skaitytuvas ir
palaikymas, automatinio paleidimo funkcija nuskaitymui rankiniu įrenginiu, RS232 /
RS485 keitiklis 10 bekontakčių kortelių. 

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
135138 - CASH DRAWER D114077 - RECEIPT PRINTER KIT 

Grynųjų pinigų stalčius, suderinamas su kvitų spausdintuvais,
kurie imituoja ESC/POS komandą.  RJ11 terminalas prijungimui
prie kvitų spausdintuvo ir automatiniam grynųjų pinigų stalčiaus
aktyvinimui. Suderinamumas tik su kvitų spausdintuvu.

Popieriaus ritinėlių TCP/IP spausdintuvas kliento kvitui, skirtas
sistemai 30. 
Jį sudaro: LAN laidas, maitinimo šaltinis, popieriaus ritinėlis. LAN
laidas. Maitinimo šaltinis, pridedamas popieriaus ritinėlis.
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REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
P970048 - RECEIPT PRINTER ROLL PAPER FP205015 - BC BONUS MASTER 

Popieriaus ritinėlis kvitų spausdintuvui. Išor. skersmuo: 80 mm.
Vid. skersmuo: 12 mm. Plotis: 84 mm

Stalinis bilietų tikrintuvas ir skaitytuvas su RS232/RS485
keitikliu, nuosekliojo ryšio laidu, maitinimo šaltiniu. Taip pat
naudojamas papildomam brūkšniniam kodui pridėti jau
atspausdintame biliete, kuris nurodo laiko arba kainos nuolaidą.

FP205005 - BC BONUS SLAVE P800136 - BC BONUS LAN 

Stalinis bilietų tikrintuvas ir skaitytuvas RS485 ( BE
RS232/RS485 keitiklio, nuosekliojo ryšio laido ir maitinimo
šaltinio). Galimybė susieti brūkšninį kodą su laiko arba kainos
nuolaida.

LAN tipo stalinis bilietų tikrintuvas ir skaitytuvas su
TCP-IP/RS232 keitikliu, nuosekliojo ryšio laidu, maitinimo
šaltiniu. Galimybė susieti brūkšninį kodą su laiko arba kainos
nuolaida.

D223127 - BC BONUS SCANNER SUPPORT P2010041E - ESPAS TICKET PRINTER 

Stalinis stovas „Bc Bonus" skaitytuvui

Internetinių bilietų ir kvitų spausdintuvas sąsajai (naudojant USB)
su neautomatine POS; suderinamas su sulankstomais bilietais
su tarpu. Įrenginys skirtas spausdinti specialius bilietus tiesiai iš
stovėjimo aikštelės valdymo programinės įrangos

P2010042E - ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER D112048 - COURTESY DISPLAY 

Autonominis terminis spausdintuvas bilietui ir papildomiems
brūkšniniams kodams spausdinti, kuris suteikia nuolaidą (gali
būti laiko arba sumos) stovėjimo kainai. Tada ši papildoma
nuolaida (brūkšninis kodas) išskaičiuojama iš POF arba
išvažiavimo stotelėje.

Pagalbinis ekranas neautomatinei sistemos 30 stotelei, kuris
susiejamas per 232+USB su POS stotele.

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

125 kHz RFID Iso kortelių skaitytuvas, skirtas neautomatinei
sistemai 30, USB.

13,56 MHz MIFARE Iso kortelių skaitytuvas, skirtas
neautomatinei sistemai 30, USB.

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

Eterneto jungiklis platesniam temperatūros diapazonui (nuo –40
°C iki +70 °C), 8 eterneto prievadai.

Dviejų SIM („Micro SIM") maršrutizatorius platesniam
temperatūros diapazonui (nuo –40 °C iki +70 °C), 4G LTE, 2x
eterneto prievadas 10/100 Mbps, 1 lizdas „MicroSD", 4G / WIFI
antenos, DIN palaikymas ir maitinimo šaltinis.
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