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AutoPay 80W  

Fizetőautomata ipari mosógépek vezérlésére, az önkiszolgáló 
mosószalonban mosó- vagy szárítóprogram befizetésére és 

indítására szolgál 

 

 

 

http://www.procontrol.hu/


 

  

 

 3. oldal, összesen: 17  

AutoPay 80W 

PROCONTROL ELEKTRONIKA KFT. 
www.procontrol.hu 

 

 

 

Tulajdonságok:  

 

• Beltéri kioszk, akár gépterem falba süllyeszthető, falba építhető, tartólábakkal, por- és vízálló.  

• Szilárd acél kioszk rozsdavédelemmel és statikus porszórással, RAL7035, világosszürke 

• Érintőképernyős interaktív kezelő  

• 17”, 1280x1024 pix, érintőképernyős monitor 

• Érmefogadó smart hopper 100, 200 Ft-os érmék vizsgálatára és elfogadására 

• Bankjegyfogadó 500, 1000, 2000 Ft-os bankjegyek elfogadására  

• PayPass bankkártya terminállal készpénz nélküli fizetésre alkalmas 

• Nagy sebességű prezenteres hőnyomtató grafikus funkciókkal. Star TUP992 

• 1D / 2D / QR vonalkód-olvasó kedvezménykuponok beolvasására ill. a szervizmenübe való 

belépésre jogosító kártya beolvasására 

• hátsó ajtó kívülről két 2db biztonsági zárral nyitható, az első ajtó belülről nyitható 

• Működési hőmérséklet: -20 +50º  

• Tárolási hőmérséklettartomány: -25°C-től +60°C-ig  

http://www.procontrol.hu/
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Működés: 

Az ügyfél az önkiszolgáló mosószalonban kiválasztja a mosógépet / szárítógépet, kiválasztja a 
programot, betölti a ruhákat, becsukja a mosógép ajtaját. Majd az interaktív választó-fizető automatának 
felületén kiválasztja, hogy milyen mosást / szárítást választ, fizeti a szolgáltatást készpénzzel vagy 
bankkártyával, majd az automata elindítja a kiválasztott mosógépek programját.  

Az automata programjában a menedzser szerkesztheti a mosóprogramok nevét, időtartamát, díjazását. 

Az ügyfél kiválasztja a kívánt mosóprogramot a kínálatból, fizet, és a program elindul.  

Az ügyfél kap egy nyugtát vagy számlát, amit választott. Az automata NAV felé bejelentéssel névre 
szóló számlát képes kiállítani a befizetett díjról. 

Az automata érmében ad visszajárót. 

 

Az AutoPay80W automata pl. Renzacci típusú félipari / ipari mosógépekkel, szárítógépekkel 
kompatibilis. 

Az automata az ipari mosógéppel kialakított elektronikai kapcsolata révén, az IO Panelen keresztül kap 

az automata információt arról, ha egy-egy program lejárt és a gép felszabadult a következő vevő 

számára. 

 

Opciók: 

• Bankjegyvisszaadó 

• Érmevisszaadó  

• Kültérre csapadékvédő Lexan esővédő fülke, tető, tömített ajtó  

• Door Phone / kaputelefon egység 

• Erősítő 2x2,5W-os hangszóróval 

Mechanikai felépítés 

Az AutoPay fizetőautomata lábon álló, masszív acélszerkezetű, formatervezett, letisztult vonalú kioszk 

formában került kialakításra. A készülék falba építhető, süllyeszthető, mindkét oldaláról nyitható a 

megfelelő kulcsokkal. 

A szilárd acéllemez szerkezet galvanikus rozsdavédelemmel és statikus porszórással felvitt, igényes, 

beégetett védő/díszítő bevonattal van ellátva. 

A bevonat színe alapkivitelben RAL7035 / RAL7040 szürke színkombináció. A belsőépítészeti és 

branding igényekre illesztett egyedi kombinációk a megrendeléskor kérhetők.  

A torony frontoldala biztonsági zárszerkezettel zárható merev ajtóként van kialakítva.  

http://www.procontrol.hu/
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Az AutoPay 80W fizetőautomata használata 

1. Az ügyfél az önkiszolgáló mosószalonban kiválasztja a mosógépet / szárítógépet, kiválasztja a 
programot, betölti a ruhákat, becsukja a mosógép ajtaját. Majd az interaktív választó-fizető 
automatának felületéhez fordul az alábbi lépésekben fizeti a szolgáltatást. 

2. Az automata nyitóképernyőjén egy választó menü látszódik. Itt lehet választani, hogy az ügyfél 

mosást vagy szárítást szeretne vásárolni.   

Ezen a felületen található a nyelvválasztó is, zászlók formájában magyar, angol és német 

nyelvek közül választhat. 

 

3. Előre meg kell adnia, nyugtát vagy névre szóló számlát kér, vagy egyáltalán nem kér 

bizonylatot a fizetésről.  

http://www.procontrol.hu/
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4. Névre szóló Áfás számla kiállítása kezelőszemélyzet nélkül az automatából  

Az AutoPay típusú fizető automata, kezelőszemélyzet nélküli automata lévén, mentesül a 
nyugtaadási kötelezettség alól. (Hivatkozunk a 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa törvény) 167. 
paragrafusára). A gép által kiadott sorszámozott fizetési igazolás elegendő a befizetés 
igazolására.  

Az AutoPay80W fizetőautomata, kezelőszemélyzet nélkül, névre szóló számla kiállítására is 
képes az ehhez szükséges szoftveropció aktiválásával: „Névre szóló ÁFÁ-s számla kiállítása 
kezelőszemélyzet nélkül a fizetőautomatából”. Ez a számlaadási lehetőség csak a készpénz 
befizetése előtt, a fizetőgép kezelőfelületén használható, utólag csak az élőszemélyes 
számlakiállítás alkalmazható (manuális fizető hely). A névre szóló számla minden esetben 
utólag is kiállítható a fizetési igazolás vagy a pénztárgépes nyugta alapján. Névre szóló számla 
mellé nincsen szükség nyugtára is. 

A fizetőautomata által kiadott jegyen minden esetben feltüntetjük, hogy utólagos számlaadási 
igény esetén hová fordulhat az ügyfél (élőszemély által végzett nyugtakiállítás, számlaadás és a 
készpénzkezelés).  

A Procontrol rendszerei a számlázz.hu integrálásával kínálnak számlakiállítási szolgáltatást. A 
Számla Agent szolgáltatás segítségével papír alapú és elektronikus számlákat is kiállíthat, 
tehát kezelőszemélyzet nélküli automatáknál és webáruházaknál is alkalmazható, mindössze a 
díjazásában lehet különbség: papír alapú számla kiállítása ingyenes, az elektronikus számla 
kiállításának Ft/db díja van. 

Az ügyfél által megadott adószámot ellenőrzi a rendszer, és nem aktív, nem létező adószámra 
nem állít ki számlát.  

 

http://www.procontrol.hu/
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5. Válassza ki a használni kívánt mosógépet, mosógépeket 

 

 

6. Kedvezménykupon felhasználására van lehetőség 
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7. Emlékeztetőkkel segítjük a sikeres folyamatot 

 

 

 

 

http://www.procontrol.hu/


 

  

 

 10. oldal, összesen: 17  

AutoPay 80W 

PROCONTROL ELEKTRONIKA KFT. 
www.procontrol.hu 

8. A fizetendő végösszeg összesítése a kupon levonásával, és jóváhagyás kérése. 

 

 

 

9. Kérjük, fizessen készpénzzel vagy bankkártyával.  
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10. Sikeres fizetés esetén a kért bizonylatot kinyomtatja az automata és az esetleges érmében 

adott visszajáróval együtt kiadja a nyíláson. 

 

 

11. Esetleges megszakítás esetén az automata tájékoztatja az ügyfelet, hogy a már befizetett 

összeget nem juttatja vissza, hanem arról levásárolható kupont fog nyomtatni. 
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12. Indulhat a mosás! 
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Díjszabás 

A szerviz menüben, a Termékek kezelése (bővebben lásd alább) menüpontban, a különböző 

mosóprogramok, mint „Termékek” szerepelnek.  

 

 

 

 

Kuponkezelő felület 

hamarosan… 

 

 

Időszakos kedvezményadó oldal 

hamarosan… 

 

 

Értékesítések 

Az mosó forgalmát a „Pénzforgalmi összegzés” / „Napi pénzforgalmi összegzés” kimutatásoknál 

lehet megnézni. Értékesítés címszó alatt csoportosítja az automata. Lásd alább: Szerviz menü. 

http://www.procontrol.hu/
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OPCIÓ: AutoPay Weboldal - Részletes pénzforgalmi kimutatások honlap 
Az AutoPay weboldal az automata teljes adatszolgáltatása távoli eléréssel.  

Lehetővé teszi a könyvelő számára irodai székében ülve bármikor lekérdezni a pénzügyi elszámolást, a 

tulajdonos, üzemeltetőnek a bevételt, és az üzemeltető, karbantartó személyzetnek a beavatkozást kérő 

üzenetek elküldését, pl. "kifogyóban a papír”, vagy „ki kell üríteni a pénzt”, 

Ha tehát a Megrendelőnek van igénye a távoli diagnosztikára, szeretné megkapni kényelmesen a 

pénzforgalmi adatokat, az üzemeltetőnek szóló értesítéseket, és szeretné igénybe venni a Procontrol távoli 

elérésű támogatási és gyorsjavítási szolgáltatását, akkor a tökéletes és biztonságos megoldást az AutoPay 

weblap nyújtja. A VPN szolgáltatás havi díjas. 

 

A védett felületre való belépés után a Pénzkezelés menüpont elemein kívül a Szerviz menü fent megismert 

minden funkciója azonos módon és elrendezésben elérhető.  

 

A fizető automata ezen webes felületét célszerű Firefox vagy Google Chrome böngészővel használni. 
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Az AutoPay weboldal kötelező opció minden PayPass-os fizetésnél. Back office felület. A szolgáltatás 

tartalma: 

 

1. Vállalkozó biztosítja és fenntartja  

• az AutoPay Weboldal (részletes forgalmi adatok a fizető automatán átfolyó készpénzes 

tranzakciókról; a fizetőautomata készpénz-forgalmának távoli ellenőrzésére, 

üzemeltetőt segítő adatok lekérésére, értesítések beállítására webes felületen) 

üzemeltetését. AutoPay Weboldal szolgáltatásai:  

• lehetőség az automata AutoPay vezérlő szoftverének távoli elérésére, 

felügyeletére a Megrendelő számára 

• lehetőség az automata távoli elérésére, online támogatásra, szoftveres 

gyorsjavításra, beállítások, paraméterezések elvégzésére, ill. az esetleges, 

karbantartási szerződésben rögzített forgalom-alapú támogatási díj 

meghatározására a Weboldal elszámolása alapján a Vállalkozó számára, 

• aktuális pénzkészlet és a részletes pénzforgalmi kimutatások távolról 

elérhetőek, megtekinthetőek és letölthetőek Excel, csv formátumban a 

honlapról, 

• real time, azonnal információ, exportálható,  

• aktuális státuszinformációk, 

• email értesítések pl. "kifogyóban a papír”, vagy „ki kell üríteni a pénzt”, 

• nyitvatartási és egyéb beállítások (pl. milyen címleteket fogadjon el a gép), 

• dolgozói ingyenes belépésre jogosító kártyák kezelése, 

• megnézheti, mit mutat akkor éppen a fizetőautomata képernyője, 

• Helyi szerver szgép szükséges. Az AutoPay weboldal kiépítésének díja a miniPC 

árát tartalmazza. 

a. a VPN biztonságos adatkapcsolati szolgáltatást, mely egyben az AutoPay webes felület 

technikai háttere 

2. Vállalkozó biztosítja és fenntartja  

• a Paypass terminálon átfolyó pénzügyi tranzakciókról az elszámolás adatszolgáltatását 

részletes forgalmi adatokkal az AutoPay Weboldalon  

• a Paypass terminál rendeltetésszerű üzemelésének technikai feltételeit: VPN 

biztonságos adatkapcsolati szolgáltatást, mely egyben az AutoPay adatforgalmi webes 

felület technikai háttere 

• internetes fizetési átjáró szolgáltatást a bankkártya tranzakciót végző elszámoló bank 

felé 

3. A Megrendelő biztosítja a szükséges, legalább 1Mbit/sec sebességű, korlátozás nélküli internet 

kapcsolatot. 

4. Vállalkozó biztosítja, hogy Megrendelő biztonságos felhasználónévvel és jelszóval rendelkezzen 

a szolgáltatás eléréséhez, amelyet Vállalkozó köteles bizalmasan kezelni. 
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