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1.Configuratie hardware kiosk:

cabinet metalic de interior, partea superioara

display 10.4”, 15” cu touch-screen

unitate slim PC

seif certificat CEN-I, in conformitate cu legislatia in vigoare

imprimanta termica pentru chitante (ATM style)

cititor de cod de bare 1D / 2D

sursa alimentare interna

UPS 620VA

Acceptator bancnote

conectica

2.Configuratie software kiosk:

2.1 aplicatie pentru plata prin card bancar rezidenta pe eFt poS
2.2 aplicatie software pentru management terminal rezidenta pe pC:

interfata cu utilizatorul

management modul plata card si modul plata numerar

procedura automata de inchidere de zi cu banca-partener 

(pentru reconciliere financiara)

rapoarte tranzactii

transmitere rapoarte tranzactii

integrare cu sistemele IT ale beneficiarului

3.aplicatie software pentru server tranzactii:

compatibil cu normele PCI DSS;

acces remote la sistem (interfata web);

managementul de terminale;

vizualizare batch-uri;

vizualizare tranzactii;

export date automat pentru reconcilierea cu operatorii facturieri 

(optional se poate interfata cu sisteme deja existente);

auditarea operatiilor efectuate;

backup automat al informatiilor din baza de date;

import / export de date;

monitorizare terminale pentru evenimente ce necesita interventie (trimisa via email)

Echipament conceput de ROPECO  

Costuri minime, raport calitate/preţ net superior faţă de produsele

promovate de concurenţă

Permite alimentarea conturilor bancare

Posibilitate de emitere de bilete contra cost

Disponibilitate non-stop în spaţiile self-service ale băncilor comerciale

Arhitectură modulară, care permite adaptarea sa la necesităţile

clientului

Suport pentru plata facturilor şi/sau ratelor la credit

Plată facturi cu numerar sau cu card (cu bandă magnetică, hibrid, cu cip

sau contactless)

Model constructiv, ce asigură acces uşor la toate componentele

Identificarea automată a sumei şi a furnizorului prin scanarea facturii,

posibilitatea de a returna rest în bancnote

Terminalul este conform cu cerinţele din Regulamentele BNR

Alegerea sistemelor de operare pentru suportul de implementare şi

aplicaţiile software se fac în funcţie de echipamentul şi de cerinţele

clientului

Oferă posibilitatea de management la distanţă, jurnal, audit

Este asistat de personal calificat pentru asigurarea mentenanţei, in

scopul asigurării funcţionării soluţiei furnizate în parametri 

optimi

Poate fi echipat cu seif certificat CEN, agrementat conform normelor

europene

pRimul teRmiNal automat de plĂȚi pRoduS Și adoptat loCal pe SCaRĂ laRGĂ
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