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AutoPay 80  
 Jegykiadó és fizető automata  

 
 

Az exkluzív megjelenésű formatervezett 
fali jegykiadó és fizető állomás 
elsősorban a nagy forgalmú szolgáltató 
helyeken megforduló ügyfelek kulturált 
kiszolgálására, az előírt belépőjegyek, 
szolgáltatási díjak automatikus 
befizetésére, sorszámjegykiadásra és 
igényes tájékoztatásra szolgál. Kültéri, és 
beltéri alkalmazásra is készül. 
  
A falra, vagy oszlopra szerelhető fizető-
terminál High Tech termék: alaptípusa 
nemesacél burkolatú, RAL 7035 / 
asztrálezüst színre fújva, de választható 
más színben illetve rozsdamentes acél 
kivitel is. Magas minőségű beépített 
elektronika jellemzi. Ütésálló, szilárd és 
könnyen tisztítható. A beépített 17”-os 
érintőképernyővel, a nagysebességű 
Pentium IV típusú géppel gyors 
válaszidők valósíthatók meg.  
A terminálba épített érmeszelektor 
többféle érmét fogad el. A beépített 
bankjegyolvasó segítségével 
papírpénzben is fizethet az ügyfél. 

(Bármelyik letiltható.) Az érmevisszaadó egység alapkivitelben 100 Ft-osokat ad vissza, 
de beépíthető más visszaadó egység is.   
 
Az AutoPay80 kioszk terminálba strapabíró, papírvágóval és nagyméretű papírtárolóval 
felszerelt hőnyomtató van beépítve a jegyek, és a fizetési igazolás kiadására. 
  

 
A vizuális tájékoztató funkciót opcionálisan hangos tájékoztatóval is ki lehet egészíteni, 
ilyenkor beépített sztereoerősítővel, két hangfallal is el van látva, sőt külső hangszórók is 
kapcsolhatók hozzá. 
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 A kezelői felület a nemzetközi standard Microsoft alapú rendszer. Az AutoPay80 
opcionálisan vezetéknélküli Wi-Fi, vagy vezetékes Ethernet számítógép hálózatra 
kapcsolható. Opcionális bővítésként mód van arra is, hogy bankkártyával fizessünk: ez 
opcionális bankkártya-olvasó beépítésével lehetséges. Ha az ügyfél azonosítja magát, 
szabályos számlát is kaphat. 

Működés: 
 
Menüvezérlés (Normál üzemmód)  
 
Az ügyfél az érintőképernyőn pontos és 
áttekinthető tájékoztatást kap az igénybe vehető 
szolgáltatásokról, és a díjakról, majd kiválasztja, 
hogy melyik szolgáltatást kívánja igénybe venni, 
és ezt befizeti. 
Az automata visszaigazolja a befizetés minden 
lépését, majd kiadja a jegyet, a befizetési 
gazolást, illetve amit még az üzemeltető 
beprogramozott. 
 
Ez a művelet néhány másodperc alatt lefut. 
 
Az automata opcionálisan felprogramozható arra 
is, hogy többféle szolgáltatás díját is beszedje, 
pl. On-line kapcsolatot tarthat a parkoló 
rendszerrel, és beszedheti a parkolási díjakat is. 
Az AutoPay80 rendszer a parkoló belépő 
jegyeket is leolvassa, kiszámolja a díjszabás 
alapján fizetendő parkolási díjakat, amelynek 
befizetése után befizetési igazolást nyomtat. 
Ezzel engedélyezhetjük a parkoló elhagyását.    

Hogyan kell üríteni az automatát? 

Az összegyűjtött pénzt a felelős személy 
(pénztáros) szedi ki az automatából. Minden 
ürítés egy könyvelési / pénztárzárási bizonylattal 
történik, amely pontos adatokat, és 
címletjegyzéket is tartalmaz. 
 
Az automata biztonsági zárához összesen két 
kulcs készül. A gyártó mindkét kulcsot átadja a felhasználónak. Célszerű az egyik kulcsot 
lezárt borítékban, széfben megőrizni, a másikat megfelelő bizonylattal, az automatáért 
felelős személynek (pénztáros) átadni. 
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Az automata kinyitásához a kulcson kívül egy RFID kártya is szükséges, amely a felelős 
személy (pénztáros) azonosító kódját tartalmazza. Ezt a kódot, és a felelős személy 
nevét az automata digitálisan tárolt törzslapja titkosítva tartalmazza. (A tulajdonos 
kérésére több kulcskártyát is ki lehet adni, és be lehet programozni.)  
Ha valaki az automatát úgy nyitja ki, hogy előzőleg kártyájával nem igazolta magát, az 
automata feltörésnek tekinti, és szirénával riaszt.    
Az ürítés során a nyomtatópapír is cserélhető. 
 
Ügyfélirányító funkció 
 
A fizető automatához opcionálisan ügyfélhívó / 
sorszámkijelző rendszer is csatlakozhat. 
Az ügyfél érkezésekor az érintőképernyőn pontos 
tájékoztatást kap, hogy melyik teremben, mikor, 
milyen szolgáltatást vehet igénybe, (esetleg azt is 
megtudhatja, hogy hol, ki a szolgáltatást nyújtó 
személy (orvos, tanár, stb.), kiválasztja, hogy 
melyikre jelentkezik, vagy milyen egyéb fizető 
szolgáltatást kíván igénybe venni. 
Ilyenkor a fizető automata sorszámkiadó 
automataként is üzemel. 
A kinyomtatott díj nyugtán ugyanis egy sorszám 
és egy vonalkód is szerepel, amely az ügyfélhívó 
rendszer sorszáma. Ha az ügyfél sorra kerül, 
kigyullad a sorszáma, amelyre gongjelzés, vagy 
élőhangos felhívás hívja fel a beteg figyelmét.  
 
Egyéb szolgáltatások: 
 
A berendezés RS232, RS485 portokkal és Ethernet interfésszel rendelkezik, korszerű 
számítógépes informatikai hálózatba kapcsolható. GPRS modemmel az OEP 
adatbázisból automatikus adatellenőrzést is lebonyolíthat. Vezetékes Internet kapcsolattal 
is kiépíthető. 
A fizető automatát más célra is fel lehet programozni, be lehet építeni pl. kártyakiadó stb. 
egységeket, így a megrendelő által igényelt automatikus értékesítési / árusítási 
feladatokra is kiképezhető. 
 
Tulajdonságok: 

• Nagy átengedő kapacitás 
• 17” érintőképernyő 
• Érmeolvasó, tároló 
• Bankjegyolvasó, tároló 
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• RFID (Proximity) chipkártya-
olvasó 

• Omnidirekcionális lézeres 
vonalkód-olvasó 

• Érmevisszaadó 
• Falra rögzíthető  
• Vandálbiztos kialakítás 
• Távmenedzselhető 
• RS232, RS485, Ethernet 
• Üzemi hőmérséklettartomány: 

0°C-tól +50°C-ig 
• Tárolási hőmérséklettartomány: -

25°C-től +60°C-ig  
• Üzemi relatív páratartalom: max. 

80%  
• Tárolási relatív páratartalom: max. 80%  
• Felhasznált szabványok: PoE (Power Over Ethernet), Ethernet IEE802, RS485, 

Emmarine V4001 
• CE minőségi tanúsított termék 
• Magyar termék 
 

Opciók: 
• Mágneskártya- (bankkártya-) olvasó 
• Infravörös jelenlét érzékelő 
• Videokamera és video rögzítő 
• Wireless kapcsolat 54Mbit Wi-Fi 
• GPRS modem 
• Szünetmentes tápegység 
• Rozsdamentes nemesacél burkolat 
 

 
A terminál szekrény lehet fali, vagy földön álló, színe opcionálisan az egyeztetett igények 
szerint választható. 
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Műszaki jellemzők: 
 
 AutoPay 80 

Bankjegyolvasó: 500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft, 5.000 Ft  
Opció - felár nélkül: 10.000Ft, 20.000Ft (Programozható) 

Érmevizsgáló / elfogadó: 10.- 20.- 50.- 100.- 200 Ft (Programozható) 
Érmevisszaadó (alapértelmezetten 1db érmevisszaadó tárolót 
tartalmaz az automata) 100.- Ft Opció: 200.- 50.- 20.- 

Fizetést igazoló jegy nyomtató 80 mm-es előnyomott speciális hőpapír, a papír tartalmát 8 
évig megőrzi 

Papírvágó (Guillotine 95%)  
Jegykapacitás: 2000 bizonylat / feltöltés (Opcionálisan bővíthető 4000-ig) 
Érintőképernyő 17” 
LCD kijelző, nagyméretű, 2x20 kar. - 
Szám- és funkció-billentyűzet érintőképernyőn 
RFID (proximity) chipkártya olvasó  125 kHz Manchester kód 
Vonalkód-olvasó  Lézer omnidirekcionális, max 30cm 
Mágneskártya (bankkártya) olvasó Opcionális 
Bankjegytároló: Kazetta 
Bankjegytároló kapacitás 300 db (opcionálisan 600 db) bankjegy 
Érmetároló kazetta 
Érmetároló kapacitás  
(5Ft-os érmék esetén) 

3000 db érme (100Ft-osok esetén 2000db - opcionálisan 
bővíthető) 

TAJ szám érvényességének ellenőrzése az OEP adatbázisában  lehetséges 

TAJ szám megadása, betegazonosítás Érintőképernyőn vagy az opcionálisan rendelhető vonalkód- ill. 
RFID chipkártya-olvasóval 

Infravörös jelenlét érzékelő opcionális 
Videokamera és videorögzítő opcionális 

Interfész RS232, RS485, Ethernet,  
(Wi-Fi: opcionális) 

PENTIUM IV számítógép  
Kiépítés Fali beltéri 
Mechanikai méretek 1020 x 620 x 290 mm 
Zárszerkezet: 1db biztonsági zár 
Tápfeszültség: 230V 50Hz 
Teljesítményigény: 0.24 kW 
Környezeti hőmérséklet tűrés 0C -tól  +50C-ig 
Relatív páratartalom  max. 80% 
Alapkivitel: RAL 7035 / 7036 / asztrálezüst karosszéria betétekkel 
Beteghívó rendszerbe integrálható  
Beléptető, munkaidő-nyilvántartó rendszerbe integrálható  
Orvos szakmai szoftver rendszerbe integrálható  

 
A Procontrol Kft. a változtatás jogát fenntartja.  
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