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SMARTVEND
SMARTVEND Hardver és Szolgáltatások

Telemetria
A Smartvend rendszernek
köszönhetően azonnali valós idejű
telemetriás adatok állnak
rendelkezésre grafikus WEB-es
felületen az üzemeltetett
automaták állapotáról, és eladási
statisztikáiról. SMS és E-mail
riasztási funkció minden hibás
állapotról. Távaudit, a számlálók
elektronikus letöltése, alapanyag
felhasználás számítás minden
kattintásra, kényelmesen,
karosszékből…

PayPass vásárlás
Bármely Paypass bankártya vagy
fizetésre alkalmas NFC képes
mobiltelefon segítségével banki
fizetési technológiával működtetett
vásárlás, kényelmes, egyszerű és
gyors. Válassza ki az terméket
helyezze kártyáját az érintésnélküli
bankkártya olvasóhoz és már hozzá
is jutott kedvenc üdítőjéhez vagy
kávéjához. SMS vásárlás esetén
fizetni pedig ráér a telefonszámlával
együtt.

Beléptető kátyás
vásárlás
Vállalati kártyás megoldás!? Nem
probléma. Integrálja beléptető
kártyáit és valósítsa meg a
készpénzmentes vállalati
áruautomatás fizetési rendszert
cégénél. Nincs többé aprópénz
elakadás, többfajta dolgozói kártya.
Illeszen olcsón, bármilyen
beléptetőkártyás rendszert a
Smartvend ID interfészén.
Segítsünk? nem tudja milyen
kártyaolvasó kell? Csak biztosítson
mintakártyát mi bevizsgáljuk, és a
megfelelő kártyaolvasót is szállítjuk.

Mi a SmartVend?
Kifejezetten az áruautomatás piac számára kifejlesztett összekapcsolt hardver, és WEB alapú felhő szolgáltatás. Célja egy
többfunkciós rendszer kialakítása volt, mely hatékonyan tud
segítséget nyújtani az automatákat telephelyeiken felhasználó és
azokat kihelyező vállalkozások korszerű fizetési rendszerekkel
történő automatás vásárlásaihoz, elszámolásaihoz, és teljes
üzemltetési átláthatóságához, mely az új törvényi szabályzás miatt
egyre fontosabbá válik. A megoldás lényege az automatás
távfelügyelet és a különböző készpénzkímélő fizetési megoldások
egy rendszerben történő összekapcsolása. A telemetriának köszönhetően a rendszer az automatákból érkező, szinte bármilyen valós
idejű üzemeltetési és vásárlási információt meg tud jeleníteni a
szolgáltatás webes felületén. Azonnali adatok állnak rendelkezésére
mind a vásárlásokról (árak, egyenlegek, termékek, vásárlói szokások
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Műszaki adatok
HARDVER
GSM (opc. LAN, Wifi)
kapcsolat az automaták és a
központi mikrotranzakciós
szerver között.
Védett, biztonságos hálózat
bármely mobilszolgáltató
hálózatán (speciális zárt
rendszerű SIM kátyákkal).
Nagyfokú áru-automata
kompatibilitás! Bármely
szabványos áru automatába
illeszthető. Fizetési interfész
támogatás MDB, Executive,
BDV, Parallel interfészen.
Bármely vállalati kártya
illeszthető. Kártyaolvasó
interfész: RS232/TTL,
Magstripe, Wiegand, USB.
Valós idejű eseményel: pl. Gszenzoros ajtónyitás,
hőmérséklet, térerő, rongálás
átjelzés.
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stb.), mind pedig az alapanyag felhasználásról. Távolról kezelhetővé
válnak az árak, raktárak, receptek, hibaelhárítások stb., és működési
probléma esetén mind a felhasználó, mind a szervízes azonnali SMS
vagy e-mailt értesítést kaphat. A hibákat a rendszer regisztrálja és a
WEB-es felületén megjeleníti, így a szolgáltatási szint és minőség
mindkét fél számára jól mérhető/ellenőrizhető a hibák könnyen
korrigálhatók. A SMARTVEND szolgáltatási csomagba beépítésre
kerültek a különböző innovatív, készpénzkímélő f iz etési
megoldások: Paypass vásárlás, SIMPLE vásárlás, belépőkártya alapú
vásárlás, SMS és Voice Call alapú vásárlás, Supershop vásárlás, stb. A
készpénzkímélő fizetési megoldásokkal egyszerűvé és biztonságossá
is tehetőek a vásárlások anélkül, hogy pénzváltót kellene az
automaták mellé telepíteni. A belépőkártyán alapuló vásárlások
pedig nagyon költségkímélően beilleszthetőek egy-egy cég cafetéria
rendszerébe, hiszen így pl. a melegital szolgáltatás költsége külön
termékre és IT rendszerüzemeltetésre osztható, mely konstrukcióban a cafeteria költségek jelentős része kedvezően elszámolható.
A SMARTVEND rendszer rendkívül gyorsan és egyszerűen
kiépíthető, egy speciálisan, erre a célra kifejlesztett egység
automatába történő beépítésével, mely bármely szabványos áru
automa típussal kompatibilis és a szolgáltatási funkciói cégre/
személyre szabhatóak. Ezzel a megoldással egy olyan előremutató
innovatív technológiát kínálunk, mely kiváló funkciónalitású és
átlátható üzemletetlési lehetőségeket teremt a dolgozói ellátásra
automatákat használó vállalkozások és az automatákat üzemeltető
“vending” vállalkozások között. A megoldás nagy előnye hogy
100%-ban kompatibilis a Nemzeti Adó és Vámhivala új
szabályzásával, mely alapján 2017.07.01.-től törvény írja elő az
élelmiszer értékesítést végző automaták NAV-hoz történő
bekötését!

Mastercard Paypass
bankártyás fizetés és SIMPLE
fizetés.
SMS postpay fizetés
támogatás.
Voice Call prepaid fizetési
lehetőség támogatás.
Hűségkártya rendszerek
integrálása (pl. Supershop
kártya)
NAV kompatibilitás!!

SZOFTVER/SZERVER
Redundáns szerverek, nagy
rendelkezésre állás max. 5-17 óra
kiesés/év
Grafikus WEB-es távfelügyelet és
On-line valós idejű forgalmi
tranzakciós statisztikák.
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