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THOMAS
HOLM

5178 8040

KONSULENT |  ATKI

Topmoderne og miljør igtig betalingsautomat 

PCI-compliant 
og klargjort til 

mange forskellige 
betalingsformer, 

herunder via 
mobiltelefoner 
med near-field 

communication 
(NFC).

ATKI har stor erfaring med 
parkeringsanlæg og smart parking 
systemer. Thomas kan med sin 
ekspertise være behjælpelig i den 
enkelte opgave – ring og spørg!  

 ▪ Modtager kort og mønter (flere valutatyper)

 ▪ 4G/3G- og LAN-forbindelse for hurtige onlinetransaktioner 

 ▪ Dataovervågning i realtid i styresystemet WebOffice

 ▪ Mange konfigurationsmuligheder (sæsonbestemt osv.)

 ▪ 9,7” touchskærm (kan vise film/reklamer i pauseskærm)

 ▪ Solcellemodul som tilvalg

Højde: 1591 mm 

Bredde: 296 mm

Dybde: 406 mm
KG

Fremtidssikret betalingssystem
Systemet håndterer alle slags 
betalingsformer: mønter, kontakt- 
og kontaktløse kort samt betaling 
via mobiltelefon med NFC-
teknologi. 

Automaten har et modulært 
design, der gør, at den kan 
opgraderes løbende (med 
opgraderingskits) og holdes 
up-to-date med den nyeste 
parkeringsteknologi.

Real-time monitorering
Via online-applikationen WebOffice 
har du fuldt overblik over alle transak-
tioner fra distancen og kan følge dem 
i realtid efterhånden som de tikker ind 
og ændrer status undervejs. Du kan 
også overvåge alarmer og opsætte 
forskellige konfigurationer, f.eks. en 
variabel prissætning baseret på tidspunkt, dato, sæson osv. 
WebOffice kan desuden integreres med tredjepartssoftware og 
har en række tilgængelige API’er.



 

Høj sikkerhed

Farvevalg

5-niveausbetalingssystem med sikkerhed i 
overensstemmelse med europæisk standard        
EN 12414:2020

 ▪ fra P0 til P4

 ▪ med mekanisk og elektronisk lås

 ▪ med standard, forstærket eller armeret pengeboks

 ▪ PCI-DSS centraliseret betalingsplatform

Mulighed for forskellige farver. Soklen på det valg-
frie solpanel kan leveres i en særskilt farve.

Systemet låses fast af 
sikkerhedshensyn. Kantpælen 

er låst fast til jordsokkel. 

0222 - D
er tages forbehold for trykfejl og æ

ndringer uden varsel.   

SERVICEAFTALE
Få en ATKI serviceaftale med i købet 
og lad vores dygtige teknikere klare 

vedligeholdelsen af maskinen.
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Automatens batteri 
kan oplades med 230V 
strømforsyning eller via 
30V solpanel i soltim-
erne. Solpanelet har 
indbygget antenne og 
kan dreje 360 grader 
horisontalt 

Det store touch-
farvedisplay kan 
også bruges til 
at vise tekst- og 
billedebaserede 
budskaber i pause- 
skærm, herunder 
reklamefilm og 
-animationer.
Konfigureres 
online via               
WebOffice.

 
GENANVENDELIG
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95%

SOLPANEL
 KAN TILVÆLGES

MULTIMEDIE-
SK ÆRM

2-AKSEL DREJBART

Lysegrå Mørkegrå Titanium Sort Grøn Blå

EN 12414

-35°C 
+55°C

CE-certificeret 
i overensstemmelse med


