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PETROLMAT A TANKOLÓ AUTOMATA

ÜZEMMÓDOK

Működhet csak automata
töltőállomásként.

Kiegészíthet,
egy hagyományos töltőállomást
úgy, hogy a töltőállomás megadott
tankoló helyeit mindig az automata,
a többi tankoló helyet mindig
a kassza vezérli.

A nappal hagyományosan üzemelő
töltőállomást éjszaka az automata vezérli

MŰSZAKI JELLEMZŐK
17”-os érintőképernyő
Külső fényviszonyok alapján automatikus fényerő szabályozás
Teljes magyar ékezetes érintő billentyűzet
Bankkártya olvasó, mágnes csíkos és chip kártyák olvasására
Biztonsági PIN pad
Érintés nélküli bankkártya olvasó
Bankjegy elfogadó, Ft és € bankjegyek elfogadására
Vevő által el nem vitt bizonylatok visszagyűjtése belső tároló rekeszbe
Nyomtatott bizonylat nélküli kiszolgálás
Szünetmentes áramforrás
Biztonsági megfigyelő IP kamera (a vásárlási folyamat képi rögzítése)
Minősített pénztároló széf (MABISZ minősítés)
Adóügyi ellenőrző egység és nyomtató
Papírfigyelés
Automata felügyeleti rendszer (rendellenes működésről e-mailes értesítés)
Távszervizes probléma megoldás

PETROLMAT A TANKOLÓ AUTOMATA

KÚTOSZLOPOK

AZ AUTOMATÁN VÉGEZHETŐ:

-

Üzemanyag vásárlás
Autópálya e-matrica értékesítés
Elektronikus telefonegyenleg feltöltés
Egyéb szolgáltatás: mosás, porszívózás, stb.

Wayne Dresser
Adamov Systems
Petrotec
Tokheim ZSR
Tokheim Euro 2000
Gilbarco
Tatsuno-Benc
IFSF-LON kompatibilis kimérők

ÜZEMANYAG ÉRTÉKESÍTÉS
Fizetés készpénzzel:
Készpénzes vásárlás esetén bankjegyes fizetési lehetőség,
ami lehet forint vagy euró, visszaadási funkció nélkül.
Visszajáró összeg értékében kapott levásárlási kód felhasználása.

Fizetés bankkártyával
Használható mágnes csíkos, chip kártyás és érintés nélküli bankkártya
A bankkártya használata során meg kell adni a vásárlási összeget.
A fel nem használt összeg automatikusan jóváírásra kerül.

Fizetés üzemanyagkártyával
Használható az adott társaság üzemanyag kártyája. Amennyiben szükséges,
a tankolás során egyéb adatok megadására is van lehetőség. (km. óra állás, stb.)
A kártyahasználat során limit ellenőrzés történik.

TELEFON EGYENLEG FELTÖLTÉS
A vásárlás történhet készpénzzel, túlfizetési utalvánnyal és bankkártyával.
Egyenleg feltöltést igazoló bizonylat nyomtatása

03.

AUTÓPÁLYA E-MATRICA ÉRTÉKESÍTÉS
A vásárlás történhet készpénzzel, túlfizetési utalvánnyal és bankkártyával.
Úthasználati jogosultságot igazoló bizonylat nyomtatása.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
Szolgáltatás kiválasztása
Fizető eszköz kiválasztása
Fizetés végrehajtása
Automatikus bizonylat nyomatatás
Szolgáltatás igénybevétele

LEFEJTÉS KEZELÉSE
Automata átállítása lefejtés üzemmódba
Tartály szintmérés a lefejtés előtt
Elektronikus szintmérő szonda olvasása
Kézi bevitel mérőléc alapján
Tartály szintmérés a lefejtés után
A két mérés közötti eltérés tárolása, később összevethető a beszerzési bizonylattal

TELEPÍTÉS
Csak protokollal vezérelhető kútoszlopokkal működik
Régi adatillesztőt ki kell cserélni
Fogadó hely kialakítása
Automata tűzjelző rendszerrel kell ellátni a töltőállomást
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