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ProxerCoffee  

RFID kártyás kávéautomata, kártyaolvasó és 
engedélyező, naplózó rendszer  

Kávé belépőkártyával fizetve! Érintésmentes, készpénz nélküli kávéautomata.  

Dolgozói RFID proximity belépőkártyájukkal, okostelefonjukkal tudnak kávét, ital fogyasztani. A rendszer 
gyűjti a fogyasztások adatait, így lehetővé teszi, hogy havi elszámolása legyen a fogyasztásoknak. 
pl. Minta Ádám, 1 adag Forró csoki, 2020.07.15 08:12:50, Ebédlőbeli automatából. 
Példa Mária, 1 adag Espresso, 2020.07.16 14:19:30, bejárati kis kávégép. 

 
A ProxerCoffe megoldás az RFID kártyás italfogyasztást megvalósító készlet. Kártyaolvasó egysége RFID 
proximity transzpondereket 
(kártyákat, karkötőket, 
kulcstartókat, egyéb jeladókat) 
olvas. Emellett akár okostelefon 
azonosítására is képes, így 
kártya helyett telefonnal is 
fogyaszthat az automatából. 
 

Választhat a vállalatánál 
jelenleg használt meglevő 
belépőkártyával kompatibilis 
típust, 125 kHz LF, 13,56 Mhz 
Mifare típusú olvasót is. 
A diszkrét, letisztult 
megjelenésével megfelelő 
kiegészítője lehet bármely 
italautomatának.  
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ProxerNet Access beléptető moduljában, a Mozgásesemények listában találhatóak a fogyasztott italok 
részletes, dátummal és pontos idővel, dolgozó nevével jelzett naplóbejegyzései. 
 
A ProxerWeb webes felületen szintén listázhatók, szűrhetők az italfogyasztások. 
 
Azon ügyfeleink, akik már rendelkeznek a ProxerNet szoftver Access beléptető moduljával, további szoftver 
vásárlása nélkül, csak a Proxer olvasó illesztésével meg tudják valósítani, hogy az automatából való kávé- 
illetve italfogyasztás készpénzes fizetés helyett belépőkártyával történjen. 
 
A Kredit rendszer használatához a ProxerNet szoftver Access beléptető modulja is szükséges. 
 

Választható szolgáltatási csomagok: 
 

ProxerCoffee 1. csomag - fejlesztőknek:  
Ha az igény  
- kávékiadás fizetés helyett belépőkártyára 
- megrendelő illeszti az automatához az online olvasót. 
 

Tartalma: Proxer78 USB proximity kártyaolvasó, Italautomata / kávéautomata kártyás használatára 
kártyaolvasó 
 

ProxerCoffee 2. csomag – vállalati felhasználásra:  
Ha az igény  
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- kávékiadás fizetés helyett belépőkártyára 
- kártya alapján dolgozó azonosítása, és a fogyasztás tényének mentése az adatbázisba 
- a dolgozó havi fogyasztásáról a napló lekérdezhetősége és elszámolás lehetősége  
 

Tartalma: 
Proxer30-LF-E RFID proximity kártyaolvasó, Italautomata / kávéautomata kártyás használatára 
kártyaolvasó és jogeldöntő terminál 
IO illesztő panel 
Kávéautomata illesztő elektronika 
ProxerNet szoftver Access italfogyasztásokat rögzítő naplózó modulja 
 

ProxerCoffee 3. csomag – vállalati és nyilvános és zárt rendszerekhez, legmagasabb igényekre:  
Ha az igény  
- kávékiadás fizetés helyett belépőkártyára 
- kártya alapján dolgozó azonosítása, és a fogyasztás tényének mentése az adatbázisba 
- a dolgozó havi fogyasztásáról a napló lekérdezhetősége és elszámolás lehetősége 
- a dolgozó kártyára előre feltöltött kreditekkel: X db kávé/hó adatok alapján a kreditek lefogyasztásának 
mérése. Ha elfogyott a kreditje, utána nem enged adott hóban további fogyasztást.  
 

Tartalma: 
Proxer30-LF-E RFID proximity kártyaolvasó, Italautomata / kávéautomata kártyás használatára 
kártyaolvasó és jogeldöntő terminál 
IO illesztő panel 
Kávéautomata illesztő elektronika 
ProxerNet szoftver Access italfogyasztásokat rögzítő naplózó modulja 
Opcionálisan: ProxerNet Kredit modul 
 
 
Komplett pontos megoldást ajánlunk ügyfeleinknek az általuk használt kávégép műszaki felmérése alapján. 
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A csomag tartalma: 

• Proxer30-LF-E RFID proximity kártyaolvasó, Italautomata / kávéautomata kártyás használatára 
kártyaolvasó és jogeldöntő terminál  

• IO illesztő panel  

• Kávéautomata illesztő elektronika  

• ProxerNet szoftver Access italfogyasztásokat rögzítő naplózó modulja  

• Opcionálisan: ProxerNet Kredit modul  

• Opcionálisan, a kávégép típusától függően szükség lehet további tételekre (MDB illesztő egység 
Proxer/Workstar terminálhoz automatánként, MDB illesztő fejlesztése és testreszabása). Ennek 
szükségességét a konkrét típus ismeretében tudjuk megállapítani  

Opciók  

• 125 kHz LF, 13,56 Mhz Mifare típusú olvasók  

• RFID belépő kártya vagy akár okostelefon is lehet a készpénz kiváltója  

• Lásd a szolgáltatási csomagokat  

Funkciók  

• Fürdők, strandok, wellness, fitness termekben Cola, kávé, csoki automatából való fogyasztás a 
vendégek RFID kártyájára, karkötőjére terhelve  

• Vállalati pihenőben, ebédlőben kihelyezett automatákból a dolgozók belépőkártyájukkal 
fogyaszthatnak. Elszámolásig a rendszer adatbázisba gyűjti az adatokat.  

• pl. Minta Ádám, 1 adag Forró csoki, 2020.07.15 08:12:50, Ebédlőbeli automatából.  

• Példa Mária, 1 adag Espresso, 2020.07.16 14:19:30, bejárati kis kávégép.  
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