
 
 

Разплащателен киоск 

Решение за платежни систем 
 

 

За компании, които ценят сигурността и ефективността 

при плащанията 
 

 



ПРЕДИМСТВА 

 

СИГУРНОСТ 

Базирано на най-новите технологии, това решение позволява да се увеличи 

сигурността при плащането и достъп до точна информация относно допълнения към 

банковата система чрез отчета на комисионни в процеса. 

 ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

Решение, което позволява по-голяма мобилност на човешки ресурси за други работни 

задачи, което рефлектира в намаляване на оперативните разходи. 

 

 

 

ГЪВКАВОСТ 

Решение, което съответства на нуждите на клиента и лесно се интегрира в системата за 

мениджмънт на компанията. 

 

 
БИЗНЕС ОБЛАСТИ 

Киоскът за разплащания може да бъде използван при всяка обществена продажба чрез 

оборудване и специално подходящо за среда без надзор като например туристически 

офиси, агенции в сферата на здравеопазването, публичната администрация, болници, 

ресторанти, финансови услуги, шопинг центрове, университети, хотели, летища, 

бензиностанции, ЖП гари и други области. 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 

ПЛАЩАНЕ    ТЕГЛО     КЛАВИАТУРА 

Банкноти  Банкнота по 264 lb/120 кг    Сензорен екран 

   банкнота      и интеграция в 

          защитния модул  

Монети  Монета по 

   монета ВЪНШНА СТРУКТУРА   МОДУЛ ЗА 

КАПАЦИТЕТ СЕЙФ   Стомана 0,12 in/3 mm    ЗАЩИТА 

Банкноти стандартен До 600       Титан 

Рециклиране б-ти   КОМУНИКАЦИИ   СЕРТИФИЦИРАНЕ 

1 деноминация До 30  Стандартна     TCP/IP,сериен  SIBS за покупка и 

Монети стандартен до 20000 Опция              По заявка  и покупка с  

         (лимит тегло)      оторизация 

Рециклиране м-ти   CPU     ПРИЕМАНИ КАРТИ 

3 деноминации По заявка РС базирано    Дебитна 

ДИСПЛЕЙ    КАРТО ЧЕТЕЦ    Кредитна 

Стандартен  LCD 5,7 “ Стандартен Магнитен/Чип  Карта за лоялност 

   Сензорен 

Опция   По заявка ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА 

РАЗМЕРИ    Linux 

Височина 62,99 in/1600 mm ПРИНТЕР 

Ширина 16,53 in/420 mm Интегриран 

Дължина 18,11 in/460 mm 

    

Решение 

Разплащателният киоск е решение с общо предназначение, което може да приеме всяко 

плащане, поискано от  приложение за управление външно или вътрешно за оборудването. 

То осигурява необходимите средства за плащане, като например валидатор за банкноти, 

монети и автоматични платежни модули,чрез които се предоставят и контролират функциите 

за плащане. Оборудването може да има специфично приложение за  продажби на продукт или 

услуги и следователно е автономно или е "подчинено" на външно приложение, в който случай 

доставчик на платежни услуги и сигурността на външния процес на приложението по някакъв 

начин са достъпни до услугите, предоставяни от оборудването. 

   

УЕБ ПЛАТФОРМА 

 

Това решение е част от уеб платформа, която позволява  на всички заинтересовани 

страни да имат достъп до информация  в реално време, като гарантира ефективност на 



процеса и максимизиране на доходността от оборудването. Дава информация за 

депозираните пари в брой в банката и таксите начислени от банката за всяко 

използване на банковата карта. 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА 

 

 „Онлайн“ информация 

 Плащане за оборудване 

 Плащане по локация 

 Анализ на плащанията според предварително дефиниран критерий 

 Обеми плащания 

 Мениджмънт информация (затваряне период) 

 Оперативно състояние на поддържаната мрежа  

 Мрежов мониторинг 

 Приемане и преглед на събития 

 Сигурност 

 Наличност:24х7 

 Предупреждения чрез Email/SMS 

 Поддръжка 

 Предупреждения 

 Заявки за помощ 

 Контрол управленски екипи 

 Дистанционна поддръжка 

 

 


