UNICARD® 77

Samoobslužný platební terminál pro neveřejné
i veřejné čerpací a plnicí stanice

Základní charakteristika
• bezobslužný systém prodeje – úspora nákladů a pracovních sil
• jednoduchá a intuitivní obsluha – dotyková obrazovka,
možnost promítání reklamních spotů
• řízení libovolného počtu výdejních stojanů čerpací stanice
• možnost instalace více platebních terminálů
• integrovaná tiskárna daňových dokladů a dokladů o výdeji,
automatický tisk při obsluze jednoho výdejního místa
• akceptace bankovních bezkontaktních karet, čipových karet
a karet s magnetickým proužkem
• bezpečnostní PIN PAD klávesnice v provedení antivandal
• vysoké zabezpečení transakce
• certifikát PCI-PED, EMV Level 1 a Level 2
• akceptace RF bezkontaktních lokálních zákaznických karet

• akceptace slevových karet s čárovým kódem (variantně
čtečka 1D nebo QR kódů)
• možnost doplnění hotovostního akceptoru měn CZK a €,
ukládání hotovosti do trezoru s otřesovým čidlem
• možnost instalace přehledové IP kamery s vlastním datovým
úložištěm
• volba stojanu/výdejního místa, předvolba množství PHM dle
objemu/ceny
• robustní konstrukce, provedení samostatného sloupu nebo
integrované do výdejního stojanu
• nízké provozní náklady
• nepřetržitý provoz, spolehlivost, vzdálená servisní podpora

Platební terminál UNICARD® 77 je určen pro bezobslužný prodej PHM prostřednictvím
běžných bankovních karet (bezkontaktních, čipových, s magnetickým proužkem) a lokálních bezkontaktních karet provozovatele. Zařízení odpovídá standardu EMV, Level 1 a
Level 2. Zařízení je připraveno pro případné rozšíření o další akceptovatelné karty (CCS a
fleetové karty). Předpokládá se propojení do obchodní sítě banky dle použitého platebního
terminálu. Zařízení je možné doplnit čtečkou karet s čárovými kódy pro případné slevové
systémy a hotovostním akceptorem s trezorem.

Platební terminál UNICARD® 77 je vhodné použít:

- pro bezobslužné čerpací stanice, řeší nepřetržitý provoz a minimalizuje provozní náklady
- pro čerpací stanice s kombinovaným provozem – denní a noční provoz
- pro standardní čerpací stanice s bezobslužnou částí pro rychlé odbavení zákazníků

Technické údaje:
Plášť

vyroben z kombinace nerezového a lakovaného ocelového
plechu, barevné provedení dle přání zákazníka, standardně
RAL7016 – tmavě šedá
a RAL7035 –světle šedá

Rozměry

výška 1790 mm, šířka 474 mm, hloubka 415 mm

Hmotnost

85kg

Řídící jednotka

industrial PC

Displej

dotykový, rozlišení 12.1", 1024x768px, TFT-LCD, vysoká
čitelnost na přímém slunci

Klávesnice a PINPAD

provedení antivandal

Čtečky identifikátorů

čtečka bezkontaktních bankovních karet, kompaktní hybridní
čtečka bankovních čipových karet a karet s magnetickým
proužkem, čtečka libovolných radiofrekvenčních bezkontaktních
karet, čtečka karet s čárovým kódem 1D nebo QR
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