
 
 

Външен терминал за плащане 

Решение за платежни системи 
 

 

За бензиностанции, които ценят сигурността и 

ефективността при плащанията 
 

 



ПРЕДИМСТВА 

 

СИГУРНОСТ 

Съвременната технология на това решение подобрява сигурността при плащане  и 

автоматизиране на електромеханичните помпи , позволявайки проверка и контрол на 

цялата информация. 

 ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

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

задачи, което рефлектира в намаляване на оперативните разходи и по-добро 

обслужване на клиентите, пълна наличност (24х7). 

 

 

 

ГЪВКАВОСТ 

Решение, което се адаптира към нуждите на клиента и лесно се интегрира в системата 

за мениджмънт на компанията. 

 
 

БИЗНЕС ОБЛАСТИ 

Единичен или двоен терминал адаптиран да оперира в бензиностанции, осигурявайки 

оторизирани плащания от банковата система.Оборудване специално предназначено 

да работи в среда без надзор, което може да поеме контрол над помпа или цялата 



станция.Позволява използването на режим самообслужване държатели на банкови 

карти, приема кредитни или дебитни карти. 

В зависимост от конфигурацията, това оборудване може да работи в конкуренция с доставчика, 

осигурявайки ликвидността на всяко лице включено в процеса.  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 

ДИСПЛЕЙ    КОМУНИКАЦИИ   КЛАВИАТУРА 

Стандартен 2 х 20 знака  Стандартна TCP/IP,сериен  Вандало-Защитена  

РАЗМЕРИ    Опция  По заявка  ЗАЩИТЕН МОДУЛ 

Височина 61,41 in/1560 mm CPU     Титан 

Ширина 16,73 in/425 mm РС базирано 

Дължина 17,71 in/450 mm КАРТО ЧЕТЕЦ    SIBS за покупка 

     Стандартен Магнитен/Чип  и покупка с  

ТЕГЛО     ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА  оторизация 

110 lb/50 kg    Linux     ПРИЕМАНИ КАРГИ 

ВЪНШНА СТРУКТУРА   ПРИНТЕР    Удостоверяваща 

Стомана 0,12 in/8 mm   Интегриран    шофьор,превозно 

          средство,доставчик 

          и за лоялност 

      

 

Решение 

Външният терминал за плащане (ВТП) осигурява автоматични разплащателни транзакции за 

среда без надзор (бензиностанции). За да се максимизира доходността на оборудването е 

разработена опция наречена „ВТП ранг“, при която едно оборудване управлява всички 

доставчици независимо от броя на съществуващите маркучи. 

 

 

 



Основни характеристики: 

 Оборудване, което може да работи самостоятелно или интегрирано в мрежов 

мениджмънт. 

 Работейки самостоятелно, външният терминал за плащане  отчита цялата 

дейност чрез наличната комуникационна инфраструктура и може да се 

интегрира цялата дейност на уебсайт, създаден за тази цел. 

 Работейки, вградено в структурата на бензиностанцията, това оборудване 

работи като "подчинено" на конзола, от която получава оторизация да 

предоставя услуги и на която се съобщава информацията. 

 Оборудването може да автоматизира обработката на електромеханичните 

помпи, като осигурява улавянето на сигнали за дюзи, импулсен генератор и 

управление на двигателя чрез електроника разработена за целта.  

  

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 плащания според предварително дефиниран критерий 

 Обеми плащания 

 Оперативно състояние на поддържаната мрежа  

 Мениджмънт информация (приключвания/затваряне период) 

 Мрежов мониторинг 

 Приемане и преглед на събития 

 Сигурност 

 Наличност:24х7 

 Предупреждения чрез Email/SMS 

 Поддръжка 

 Предупреждения 

 Заявки за помощ 

 Контрол управленкски екипи 

 Дистанционна поддръжка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


