Touch PRO
Urządzenie wielofunkcyjne

Faktycznie zautomatyzowana obsługa myjni
oraz potężne narzędzie marketingowe
suzohapp.com

Połączenie najlepszej technologii z łatwością użytkowania i rentownością
Touch PRO to więcej niż starter. Jego najnowocześniejsza technologia ma wiele do zaoferowania zarówno użytkownikowi
jak i operatorowi. Jego praktyczny, szeroki i odporny na akty wandalizmu ekran dotykowy oraz systemy płatności są
usytuowane tak, aby zapewnić jak najprostsze użytkowanie. Funkcje Touch PRO z kolei umożliwiają operatorowi
zwiększenie rentowności biznesu. Touch PRO nie jest prostym, scentralizowanym punktem płatności, lecz prawdziwie
zautomatyzowanym punktem obsługi myjni samochodowych oraz potężnym narzędziem marketingowym. Umożliwia
wykonanie aż do 8 różnych zadań oraz sprzedaż produktów uzupełniających takich jak żetony i karty. Co więcej, Touch
PRO zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa, które już są dostępne w innych modelach z serii Advance.

Funkcje
• Przyjazny w użytkowaniu interfejs dotykowy, który pozwala na
przeprowadzenie operacji sprzedażowych oraz konfigurację i
zebranie danych księgowych

• Wsparcie graficzne i głosowe dla użytkownika podczas różnych operacji
• Obsługuje 8 programów mycia
• Pozwala na płatność gotówką jak i żetonami, kartami, kluczami
oraz kartami kredytowymi (w krajach gdzie usługa jest dostępna)

• Wydawanie reszty
• Sprzedaż kart, kluczy i żetonów (powiązanych z usługą)
• Skanowanie kodów kreskowych w celu zautomatyzowanej
obsługi promocji, bonusów i zniżek

• Zachęta do zakupu droższego/lepszego programu, aby zwiększyć
sprzedaż

• Drukowanie ograniczonych czasowo kuponów promocyjnych aby

zwiększyć częstotliwość użytkowania

• Zarządzanie kampanią promocyjną poprzez zniżki i oferty specjalne
• W przypadku braku możliwości wykonania usługi lub usterki
maszyny urządzenie drukuje rachunek zwrotu

• Zróżnicowana wycena w zależności od metody płatności
(gotówką lub bezgotówkowo)

• Automatyczne komunikaty mailowe o usterce oraz komunikaty z
danymi księgowymi

• Automatyczny wydruk raportu księgowego za pomocą
specjalnego kodu kreskowego

• Możliwość wydruku lub eksportu danych księgowych i wszystkich
informacji marketingowych w formacie .csv

• Bezpośrednie połączenie telefoniczne dzięki specjalnej linii
(opcjonalne)

Narzędzia

Opcjonalne urządzenia peryferyjne
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Innowacyjny i zintegrowany program pozwalający na pełną konfigurację
startera, co pozwala na import i eksport pełnych i częściowych danych
księgowych.
TouchCompta
Program odpowiedzialny za sprawdzanie, analizę, eksport i wydruk
danych księgowych maszyny. Aplikacja ta umożliwia zastosowanie filtrów
szukania w celu uzyskania wszystkich danych statystycznych związanych
z operacjami marketingowymi. Dostęp do danych jest kontrolowany i
chroniony przez system hierarchicznych haseł.

Zainstalowane urządzenia peryferyjne
• Elektroniczny akceptor monet RM5 HD
• Skaner kodów kreskowych i kodów QR
• Termiczna drukarka rachunków

Czytnik banknotów NV9 USB
Urządzenie wypłacające – Hopper Evolution
Drugie urządzenie wypłacające – Hopper Evolution
System bezgotówkowy EuroKey Next
Dyspenser kart
Dyspenser kluczy
Zestaw umożliwiający połączenie telefoniczne ze specjalną linią
Moduł POS (dla krajów, w których jest używany)

Akcesoria opcjonalne
• Obudowa „Accessible”
• Obudowa standardowa
• Oznakowanie świetlne do obudowy standardowej na indywidualne
zamówienie

Dane techniczne

Starter wolnostojący

Starter wbudowany z obudową „Accessible”

Wymiary (Dł.xWys.xGłęb.)

560 x 1.677 x 551 mm

512 x 804 x 562,7 mm

Waga

81 Kg

53 Kg

Zasilanie

230 Vac

230 Vac

Zużycie energii

230 VA

230 VA

Temperatura pracy

-15 °C - 50 °C
wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji

-15 °C - 50 °C
wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji

Aby urządzenie działało poprawnie konieczne jest połączenie z Internetem

Pojemność

0.5 €

1€

2€

1 Evolution hopper

1,500

1,500

1,200

2 Evolution hopper

3,000

3,000

2,400
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