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POS un datu pārvaldības stacija ar datoru un monitoru. Iestrādātā programmatūra Janica nodrošina viedu un lietotājam ērtu risinājumu stāvvietas
pārvaldībai un tādām maksas punkta funkcijām kā biļešu apmaksa un abonementu pārvaldība. Visas darbības tiek reģistrētas un ir apskatāmas dažāda
veida atskaitēs, lai nodrošinātu pareizu autostāvvietas pārvaldību

POS
Kods Nosaukums Apraksts

FP205007 POS CLIENT SLIM
POS komplekts: slaidas formas dators, vienkorpusa, 24" monitors, operētājsistēma,
pele, tastatūra, pilna Janica licence, svītru koda lasītājs un balsts, automātiskas
iedarbināšanas funkcija nolasīšanai turot rokās. 

FP205003 POS CLIENT
POS komplekts: dators, 22" monitors, operētājsistēma, pele, tastatūra, pilna Janica
licence, svītru koda lasītājs un balsts, automātiskas iedarbināšanas funkcija nolasīšanai
turot rokās. 

FP206002 POS SERVER
POS komplekts: dators, 22" monitors, operētājsistēma, pele, tastatūra, pilna Janica
licence un datubāze, svītru koda lasītājs un balsts, automātiskas iedarbināšanas
funkcija nolasīšanai turot rokās, RS232/RS485 pārveidotājs un 10 bezkontakta kartes. 

IETEICAMIE PIEDERUMI
135138 - CASH DRAWER D114077 - RECEIPT PRINTER KIT 

Skaidras naudas atvilktne, saderīga ar kvīšu printeriem, kas
emulē ESC/POS rīkojumu.  RJ11 termināls pieslēgšanai pie kvīšu
printera un automātiskai skaidras naudas atvilktnes ieslēgšanai.
Saderīgs tikai ar kvīšu printeri.

TCP/IP printera papīra rullis klientu kvītīm sistēmā 30. 
Komplektā: LAN kabelis, barošanas padeve, papīra rullis. LAN
kabelis Komplektā iekļauta barošanas padeve un papīra rullis.

P970048 - RECEIPT PRINTER ROLL PAPER FP205015 - BC BONUS MASTER 

Kvīšu printera papīra rullis. Ārējais diam.: 80 mm. Iekšējais
diam.: 12 mm. Platums: 84 mm

Darbvirsmas biļešu validators un skeneris ar RS232/RS485
pārveidotāju, seriālo kabeli un barošanas padevi. Izmanto, lai jau
izdrukātai biļetei pievienotu papildu svītru kodu par laika vai
maksas atlaidi.
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IETEICAMIE PIEDERUMI
FP205005 - BC BONUS SLAVE P800136 - BC BONUS LAN 

Darbvirsmas biļešu validators un skeneris RS485 (komplektā
NAV iekļauts RS232/RS485 pārveidotājs, seriālais kabelis un
barošanas padeve). Iespēja sasaistīt svītru kodu ar laika vai
maksas atlaidi.

Darbvirsmas biļešu validators un LAN veida skeneris ar
TCP-IP/RS232 pārveidotāju, seriālo kabeli un barošanas padevi.
Iespēja sasaistīt svītru kodu ar laika vai maksas atlaidi.

D223127 - BC BONUS SCANNER SUPPORT P2010041E - ESPAS TICKET PRINTER 

Bc Bonus skenera galda statīvs

Tiešsaistes biļešu & kvīšu printeris saskarnes veidošanai
(izmantojot USB) ar POS apkalpes staciju; saderīgs ar
zigzagveida papīru Ierīci izmanto, lai drukātu īpašas biļetes tieši
no stāvvietas pārvaldības programmatūras sistēmas

P2010042E - ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER D112048 - COURTESY DISPLAY 

Bezsaistes galda termoprinteris papildu svītru koda
uzdrukāšanai uz biļetes, lai piešķirtu auto stāvvietas atlaidi
(summas vai laika). Papildu atlaide (svītru kods) tiek piemērota
vai nu pie POF vai pie izbraukšanas stacijas.

Automātiskais displejs 30 sistēmas apkalpes stacijām,
saskarnes veidošanai, izmantojot 232+USB caur POS staciju.

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

125 KHz RFID Isocard lasītājs 30 sistēmas apkalpes stacijai, USB.
13,56 MHz MIFARE Isocard lasītājs 30 sistēmas apkalpes stacijai,
USB.

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

Ethernet slēdzis ar paplašinātu temperatūras diapazonu (-40° C
līdz +70° C), 8 Ethernet ports

Divu SIM karšu (Micro SIM) maršrutētājs ar paplašinātu
temperatūras diapazonu (-40° C līdz +70° C), 4G LTE, 2 Ethernet
porti 10/100 Mbps, 1 MicroSD ligzda, 4g/Wi-Fi antenas, DIN
atbalsts un barošanas padeve
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