Styring – elektronik

________

Styringsenhed Integrato (intern)
Her vist med møntindkast

Styringsenhed T-16 & T-32 (ekstern)
Her vist med møntindkast

Styringsenhed MXcal-48
Her vist med brug af studiekort

Styringsenhed T-16 / T-32
Her vist uden adgangstegn eller RFID

Styringsenhed Touch-35/Touch-100 og RFID-læser

Betaling og statistik

______

Hos Promotec kan du vælge mellem forskellige betalingsformer:
Mønt/polet-indkast

Mekanisk til én type mønter eller polet, eller elektronisk til en
blanding af mønter. Kun aftalte - overskydende tilbagebetales ikke.

Magnetkort

Vi programmerer ud fra din type magnetkort (studiekort,
medlemskort, gæstekort el. lign) eller vi leverer en kortløsning med
mulighed for ”optanknings-kort” (nedskrives ved forbrug).

Kodet Papir

Papirkort som kan trækkes i en automat (som P-billet), så der ikke
ligger penge i et ubevogtet rum

RFID-tag

”Det elektroniske øre”. Har din kunde modtaget en RFID-tag (kan
være implementeret i et adgangskort, et armbånd, et ur, en kørestol)
giver den adgang til det, du har programmeret systemet til.
Nøjagtigt som et almindeligt magnetkort – RFID aflæses bare på
afstand, så kunden registreres ved at komme i nærheden af RFIDlæseren. RFID-tags leveres til engangs- eller permanent brugere.

Promotec styreenheder kan indsamle og bearbejde store datamængder, som kan aflæses direkte på display eller overføres til PC (windows-baseret).
Følg med i, hvor mange skabe, der benyttes – hvornår der er mest tryk på – hvor længe de
typisk benyttes – og brug oplysninger som baggrund for merkøb eller brugerbetaling.
Hvordan opdager du, at et medlems-/adgangskort bliver misbrugt ? ved at programmere
styre-enheden til at give besked, hvis et kort benyttes f.eks. flere gange dagligt.
Styre-enheden kan opkræve merbetaling, hvis tidsforbrug overskrides – enten ved at kræve
flere mønter, eller ved at trække mere på kort/konto/RFID.

Enkel at bruge

______

Indkast evt. mønt, kør kort igennem, vis RFID

Indtast nummer på et ledigt skab

Indtast en selvvalgt kode på 6 cifre

Læg dine ejendele i skabet og luk lågen

Afhentning: Indtast dit boksnummer og kode igen

Systemet kan programmeres til at nulstille koden, når skabet har været åbnet, eller der kan
indbygges tid-registrering, så man har en boks i en forudbetalt tid. Når tiden er overskredet,
vil systemet nulstille koden, og en ny kan leje skabet.

