
Administrați fluxurile de numerar care intră 
fără să rămâneți cu pierderi. 

Robust și ușor de operat 
•	 Alegerea corectă: optimizat pentru Domeniul 

Parcărilor
•	 Ușor de folosit: Interfață Utilizator bine structurată
•	 Hardware Robust și Fiabil

Multi-funcțional și sigur
•	 Plăți securizate cu Numerar și Card Bancar 
•	 Încărcare cartele abonați și validări confortabile 
•	 Producție Tichete de Mare viteză 
•	 Schimbare de tură operator ușor de administrat 
•	 Acces Controlat la modulele Software și Sistemul de 

Operare 
•	 Funcționalitate complexă pentru gestiune produse de 

parcare 

Flexibil și eficient din punct de vedere al 
costurilor 
•	 Vă oferă funcționalitatea dorită la un preț pe care vi-l 

puteți permite
•	 Unități de codare și citire scalabile, în funcție de cerințe 
•	 Facilitează plata la casier central sau la ieșirea din 

parcare 

Compact și scalabil
•	 Mărimea contează: Se potrivește în spații de lucru 

foarte mici 
•	 Un adevărat jucător de echipă: Funcționează cu 

varii tastaturi, imprimante, monitoare, afișaje client, 
scannere și dispozitive codare 

•	 Operare Confortabilă: opțiune Ecran Tactil
•	 Interfață sertar de bani
•	 Administrează parcări abonați și parcări publice 
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 - Integrare opțională de varii tehnologii de ticketing 
(tichete cod bare, cartele cu bandă magnetică,  
carduri bancare, cartele RFID și smartcard) – toate 
pot fi procesate prin aceeași fantă de tichet  
(‘Tehnologie Single-Slot’)

•	 Coder.Basic ‘Desktop’: unitatea SKIDATA compactă 
pentru codare tichete cu coduri de bare 
 - Alimentare manuală pentru procesare tichete cu cod 

bare transversal 
 - Economic 

•	 Afișaj client alfanumeric pentru indicarea prețului de 
parcare (include adaptor tensiune, suport masă și 
ventuze poziționare pe sticlă) 

•	 Imprimantă externă cu interfață serială pentru 
generare vouchere și chitanțe 

Caracteristici
•	 Scalabil
•	 Compact
•	 Ergonomic
•	 Proiectat special pentru plata cu operator uman cu 

opționale pentru producție tichete 

Versiune standard 
•	 PC cu sistem de operare Windows 

Options
•	 Monitor Standard de 15", 17" sau 22"
•	 Ecran tactil (versiune sistem operare 20 sau superioară)
•	 Tastatură SKIDATA (Tastatură de Control cu taste 

funcționale pre-programate)
•	 Tastatură SKIDATA compactă
•	 Scanner cod bare – versiune cu preț scăzut pentru citire 

tichete parcare 
•	 Keydetector SKIDATA pentru programare cartele de 

proximitate SKIDATA RFID pentru abonați
•	 Coder Unlimited ‘Desktop’ – unitate all-in-one: unitatea de 

ticketing SKIDATA cea mai puternică
 - Citire și imprimare rapidă și complet automată de tichete 

fanfold în format ISO 
 - Producție tichete tip produs parcare

S p e c i f i c a ț i i  Te h n i c e
Standarde Etichetă CE 

Pentru mai multe specificații vezi Fișe Tehnice: Unitate Codare, Tastatură de Control, Afișaj Client
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