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עמדת תשלום וניהול נתונים עם מחשב וצג .תוכנת  Janicaהמשולבת מספקת פתרון חכם וידידותי לניהול חניה ופונקציות קופה ,כגון תשלום בעד כרטיסים וניהול מנויים .כל הפעולות
מתועדות וזמינות במגוון דוחות התומכים בניהול יעיל של החניה.

POS
תיאור

קוד

שם

נקודת השירות כוללת :מחשב דק ,צג רב-תכליתי בגודל  24אינץ' ,מערכת הפעלה ,עכבר ,מקלדת ,רישיון
ל ,Janica-קורא ברקוד עם אמצעי תמיכה ,פונקציית הפעלה עצמית לקריאה בהחזקה ידניתANPR .
management software not included.

POS CLIENT SLIM

FP205007

נקודת השירות כוללת :מחשב ,צג בגודל  22אינץ' ,מערכת הפעלה ,עכבר ,מקלדת ,רישיון ל ,Janica-קורא ברקוד
עם אמצעי תמיכה ,פונקציית הפעלה עצמית לקריאה בהחזקה ידניתnot software management ANPR .
included.

POS CLIENT

FP205003

נקודת השירות כוללת :מחשב ,צג בגודל  22אינץ' ,מערכת הפעלה ,עכבר ,מקלדת ,רישיון מלא ל Janica-ומסד
נתונים ,קורא ברקוד עם תומך ,פונקציית הפעלה עצמית לקריאה בהחזקה ידנית ,ממיר  RS232/RS485ו 10-תגי
קרבה.included not software management ANPR .

POS SERVER

FP206002

אביזרים מומלצים
Cp D114077 - Ci 2606007
RECEIPT PRINTER KIT
מדפסת  TCP/IPעם נייר בגליל להדפסת קבלות ללקוחות עבור מערכת .30
כוללת :כבל רשת ,ספק כוח ,גליל נייר .כבל רשת .כולל ספק כוח וגליל נייר.
Cp FP205015 - Ci 2605829
BC BONUS MASTER
מאמת כרטיסים שולחני וסורק כולל ממיר  RS232/RS485,כבל תקשורת טורית,
ספק כוח .משמש גם להוספת ברקוד לכרטיס מודפס מראש עם הנחת זמן או
תעריף.
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Cp 135138 - Ci 2605639
CASH DRAWER
מגרת קופה תואמת למדפסות קבלות לאמולציה של פקודת  .ESC/POSמחבר
 RJ11המתחבר למדפסת הקבלות ומפעיל את מגרת הקופה באופן אוטומטי.
תאימות למדפסת קבלות בלבד.
Cp P970048 - Ci 2604056
RECEIPT PRINTER ROLL PAPER
גליל נייר למדפסת קבלות .קוטר חיצוני 80 :מ"מ .קוטר פנימי 12 :מ"מ .רוחב84 :
מ"מ
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אביזרים מומלצים
Cp P800136 - Ci 2605924
BC BONUS LAN
מאמת כרטיסים שולחני וסורק רשת כולל ממיר  TCP-IP/RS232,כבל תקשורת
טורית וספק כוח .אפשרות לשייך לברקוד הנחת זמן או תעריף.

Cp FP205005 - Ci 2605824
BC BONUS SLAVE
מאמת כרטיסים שולחני וסורק ) RS485לא כולל ממיר  RS232/RS485,כבל
תקשורת טורית וספק כוח( .אפשרות לשייך לברקוד הנחת זמן או תעריף.

Cp P2010041E - Ci 2606049
ESPAS TICKET PRINTER
מדפסת מקוונת לכרטיסים וקבלות עם ממשק )באמצעות ) USBלעמדת שירות
מאוישת; תואמת לכרטיסי נייר רציף מקופל עם רווח ההתקן מיועד להדפיס
כרטיסים מיוחדים ישירות מתוך תוכנת ניהול החניה.
Cp D112048 - Ci 2605652
COURTESY DISPLAY
תצוגת נוחות עבור עמדת  system 30מאוישת ,המחברת לעמדת שירות באמצעות
232+USB.
Cp D112086 - Ci 2605655
MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHz
קורא  Isocard MIFARE 13.56MHzעבור , 30.USB system
Cp D112099 - Ci 2605688
ETHERNET SWITCH 8P
Ethernet Switch, 8 Ethernet Ports.

Cp D223127 - Ci 2605792
BC BONUS SCANNER SUPPORT
מעמד שולחן עבור סורק Bonus Bc
Cp P2010042E - Ci 2606052
ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER
מדפסת תרמית שולחנית לא מקוונת להדפסת ברקוד נוסף על כרטיס לצורך מתן
הנחה )זמן או כמות( על תעריף החניה .הנחה נוספת זו )ברקוד( מופחתת
מהתשלום בתחנת התשלום או היציאה.
Cp D113984 - Ci 2605664
RFID ISOCARD DESK READER 125kHz
קורא  Isocard RFID 125kHzעבור , 30.USB system
Cp D112115 - Ci 2605694
EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH
מתג  Ethernetעמיד לטווח טמפרטורות מוגדל  (-40°Cעד  8 +70°C),יציאות
Ethernet.
Cp D114024 - Ci 2605666
ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP.
נתב שני כרטיסי ) SIMמסוג  SIM) Microלטווח טמפרטורות מוגדל  (-40°Cעד
, 4G +70°C), 2 LTEיציאות  Ethernetבקצב נתונים של  10/100Mbps,חריץ 1
לכרטיס  MicroSD,אנטנות  4G/WIFI,תמיכה ב DIN-וספק כוח
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