
 
 

TP 604 

Решение за плащания 
 

 

Автоматичен касиер за компании, които ценят сигурността 

и ефективността на плащанията 
 

 
 

 



ПРЕДИМСТВА 

 

 ЕФЕКТИВНОСТ 

Намалява времето за транзакция и в края на деня, всички касиери се приключват 

автоматично, без грешки. Елиминира повторната работа при процеса на контрол и 

мониторинг. Автоматично изчислява необходимата сума за ресто, според средата, в 

която всяко оборудване е интегрирано. 

 

ГЪВКАВОСТ 

Решението се адаптира към нуждите на клиента и лесно се интегрира във фирмената 

система за управление и / или POS. 

 

СИГУРНОСТ 

Базирано на най-новите технологии, това решение ви позволява да повишите 

сигурността на платежните процеси, елиминирайки човешки грешки, свързани с 

обработката на парични средства. То брои и проверява автентичността на банкнотите и 

монетите, осигурявайки информация в реално време за всичките операции в една или 

повече машини, в същата или в различна локация. 

 

 



БИЗНЕС ОБЛАСТИ 

 

TP604 е решение за плащане, което може да се използва във всяка точка на 

обществена продажба и може да бъде направено да приема множество начини на 

плащане (мобилен, в брой, дебитни и кредитни карти).Подходящо е за среди със и без 

служители като Болници, Транспортни компании, Паркинг, Ресторанти, Аптеки и други 

продажби на дребно. 

 

 
 

 

 

                         ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

МЕТОД ЗА ПЛАЩАНЕ    РАЗМЕРИ  ОПЕРАТИВНА СИСТЕМА 

Банкноти Банкнота по банкнота  Височина    620 мм Linux    

Монети Насипно   Ширина      350 мм 

      Дебелина   365 мм 

СКОРОСТ НА ВАЛИДИРАНЕ   ДАННИ ЗА СЕЙФА ОПЦИИ 

Приемане на монети 4 монети/секунда 3 мм закалена стомана Сензор против вандализъм 

Отдаване на монети 12 монети/секунда    RFID валидация на потребител 

Приемане на банкноти 6 секунди КОМУНИКАЦИИ Модул за плащане с банкова карта 

Отдаване на банкноти  Последователно Стандартна LAN и RS232 Принтер 

      Опция  GSM и WAN Електронна ключалка 

КАПАЦИТЕТ НА СЕЙФА   ДИСПЛЕЙ 

Банкноти 800 до 1000   Стандартен 5“ Сензорен дисплей 

Рециклатор 2 деноминации  Опция  10“ Сензорен дисплей  

банкноти до 200 банкноти 

Монети 1500 

Рециклатор 0,02€ до 2€    ТЕГЛО  

монети  до 1500 монети  60 кг   

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

 

TP 604 е решение за плащане, което може да приема всеки начин на плащане (в брой, с 

карти и мобилно) и може да оперира със служител или директно с клиента.  

 

В среда със служител, касиерът получава парите в брой от клиента и прави плащането в 

машината. TP 604 получава парите в брой и оптимизира рестото, според наличностите, 

по сигурен и бърз начин. След депозита, служителят няма достъп до паричните 

средства в брой, елиминирайки всякакви човешки грешки. 

 

В среда без служител, клиентът е автономен. Оборудването информира сумата, която 

трябва да бъде платена и клиентът извършва платежната операция. В тази среда 

служителят няма контакт с пари в брой в нито един момент. 

 

Zarph осигурява интеграционен API, който може да бъде използван от разработчиците 

на POS софтуер или в случай, че клиентът предостави POS протокол, Zarph може да 

интегрира машината към инфраструктурата на клиента. 

 

 

 
 

УЕБ ПЛАТФОРМА 

 

Това решение е част от уеб платформа, която дава възможност на всички 

заинтересовани страни да бъдат свързани към информация за оборудването в реално 

време, осигурявайки ефективност на процеса и максимизиране на рентабилността. 

Тази платформа има йерархична подредба на организация (група, фирма, магазин), 

осигуряваща централизирано виждане и управление на пари в брой в реално време. В 

допълнение, за да се осигурят точните суми, които са кредитирани, е възможно да се 



координират и оптимизират събиранията от CIT Компания, намалявайки разходите за 

обработка на пари. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА 

 

Онлайн информация 

 Плащания по касиер, оборудване, локация 

 Анализи на плащания по предварително зададени критерии 

 Обеми на плащания 

 Мениджмънт информация (затваряне период) 

 Оперативно състояние на поддържаната мрежа 

 Мрежов мониторинг 

 Приемане и преглед на събития 

Сигурност 

Предупреждения чрез Email и/или SMS 

Планиране на маршрут за събиране на пари 

Поддръжка 

 Предупреждения 

 Заявки за помощ 

 Управление на екипа за поддръжка 

 Дистанционна поддръжка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


