Modul GVM.01 pro ovládání vydavačů golfových míčů Range Servant
platebním terminálem – akceptace platebních karet VISA/Mastercard
vybavení HW - možnosti rozšíření:
 2x spínací relé, jedno je možné provozovat v rozpínacím režimu
 2x antivandal tlačítko, pro volbu počtu vydaných míčků
 1x servisní tlačítko
 2x vstup pro indikaci stavu externího systému
 rozměry 122x90x32mm

Řídící elektronika pro komunikaci GVM.01 – vydavač golfových míčků – platební terminál - banka

Platební terminál iUC 160B

Ittec spol. s r.o.
společnost je zapsána
v OR u MS Praha
oddíl C, složka 41746
dne 8. 12. 1995

Fakturační údaje
ITTEC s.r.o.
Vitějovská 228/12
143 00 Praha 12
IČO 645 742 96
DIČ CZ64574296

Platební terminál iUC 180B
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požadavky na technickou připravenost:
 přístup k internetu
 2x síťový kabel ve vydavačce golfových míčků
 požadavky na připojení k internetu 2x statická IP adresa,
 platební terminál i řídící elektronika v roli klient.
 Montážní prostor pro umístění 2 ks zdrojů uvnitř vydavačky
 Možnost výběru ze dvou kompatibilních platebních terminálů:
1) iUC 180B -výřez v čelním panelu 107mm x 85mm pro umístění platebního
terminálu (celkové rozměry platebního terminálu 120mm x 134mm x 62mm )
2) iUC 160B prostor na čelním panelu 73mm x 61mm (celkové rozměry
platebního terminálu 73mm x 61mm x 20mm )
 montážní otvory o průměru 19mm pro 2 tlačítka - antivandal - prosvětlené pro
volbu počtu míčků (1 koš – 2 koše ) ……. ( 50 míčků – 100 míčků )
Informativní návod :
1) na čelním panelu se stiskem tlačítka provede výběr počtu míčků (1 nebo 2 koše)
2) na platebním terminálu uvedena cena a výzva „přiložte kartu“
3) po přiložení karty je proveden výdej golfových míčků
V případě individuálních požadavků:
 Možnost připojení RFID čtečky pro čtení klubových (zaměstnaneckých) karet
 Možnost připojení dvouřádkového displeje u platebního terminálu iUC160B
 Možnost připojení dotykového displeje
 Možnost připojení reproduktoru pro navigaci uživatele
 Možnost připojeni LTE routeru, bluetooth modulu a dalších komunikačních
Zařízení
U individuálních požadavků bude cena za úpravu nabídnuta dle rozsahu
požadavku
Postup pro uzavření smlouvy s GLOBALPAYMENT – vyplnění žádosti o akceptaci
platebních karet. Na základě této smlouvy je nakonfigurován platební terminál,
který je propojen s řídící elektronikou a přes integrátora spuštěn do provozu.
Termín dodání cca 1měsíc

Pro více informací kontaktujte autorizovaného technika zařízení Range Servant v ČR:
Jiří Holovlaský, Ve Vilkách 359, 25262 Horoměřice, IČ 18583245, DIČ CZ6604130104
Tel.: 420 608 266 303, 420 773 266 303, email: servis@rangeservant.cz
www.rangeservant.cz
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