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МАКСИМАЛНА НАДЕЖДНОСТ



ELTRADE SMART PAY

�	 Автомат	за	поръчки	и	плащания: 
клиентът сам набира поръчката и 
извършва плащането, а служителят само 
предава поръчаната стока. 

 
� Автомат	за	плащания:        
      служителят приема и маркира поръчката. 

На дисплея се изобразява дължимата 
сума. Клиентът плаща в брой или с карта 
на устройството.

ELTRADE SMART PAY е серия автомати за самообслужване в търговски обекти, които 
заместват касово работно място. 

� Автомат	за	продажба	на	билети:	
клиентът плаща дължимата сума и 
получава касова бележка и билет, който 
служи за вход.

� Автомат	за	монети:	клиентът пуска 
монети и получава бележка за внесената 
сума, която се приспада при плащане 
на касата. Подходящ е за магазини за 
бързооборотни стоки. 

Дизайнът е по задание на клиента. Устройствата са със здрав корпус и защита срещу 
кражби. Предназначени са за поставяне на закрито. Приемат плащания с монети, 
банкноти, банкови карти, Pay by Vivacom и други.

ХАРДУЕР	ПО	ИЗБОР	НА	КЛИЕНТА 

� Сензорен екран 
� Валидатори за банкноти и монети 
� Фискален/ нефискален принтер 
� Банков терминал
� RFID четец

ПОДХОДЯЩИ	ЗА	ИЗПОЛЗВАНЕ	В: 

� Заведения за бързо хранене 
� Пицарии 
� Ресторанти 
� Сладкарници 
� Магазини 
� Топли точки в супермаркети
� Аптеки и др. 

ПОДХОДЯЩИ	ЗА	ПРОДАЖБА	НА	
БИЛЕТИ	В:	

� Увеселителни паркове 
� Детски центрове 
� Басейни, СПА центрове
� Лифтове, музеи и др.

ТИПОВЕ	РЕШЕНИЯ

МОДЕЛИ	ПО	ДИЗАЙН	НА	КЛИЕНТА



АВТОМАТИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

ПРЕДИМСТВА

ПОДОБРЯВАТ	ОБСЛУЖВАНЕТО	НА	
КЛИЕНТИТЕ	 

� Осигуряват висока хигиена на 
обслужване - парите не преминават 

      през много ръце.
� Позволяват на служителите да се 

концентрират изцяло върху други, 
различни от плащането, нужди на 
клиентите. 

� Намаляват значително вероятността 
      от грешки при взимането на поръчката. 

ПОВИШАВАТ	КЛИЕНТСКАТА	
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

� Автоматите за самообслужване дават на 
клиента усещането за контрол, като му 
осигуряват време спокойно да реши какво 
да поръча.

� Докато клиентът плаща, служителят 
обслужва поръчката и времето на 
изчакване намалява.

	ЗАЩО	ДА	ИЗБЕРЕТЕ	ELTRADE	SMART	PAY

НАМАЛЯВАТ	ВЪЗМОЖНОСТТА	ЗА	
ЗЛОУПОТРЕБИ

� Персоналът не докосва пари.

ПОВИШАВАТ	ПРОДАЖБИТЕ

� Генерират приходи с по-малка 
издръжка за персонал. Реорганизират 
разпределението му.

� Работят непрекъснато до затваряне на 
заведението.

� Привличат вниманието. На дисплея могат 
да се показват рекламни видеа.

� Намаляват значително вероятността от 
грешки при взимането на поръчката. 

СВЪРЗВАТ	СЕ	С	ИЗПОЛЗВАНИЯ	ОТ	
КЛИЕНТА	СОФТУЕР

� Киоск терминалите ELTRADE SMART 
PAY имат връзка със софтуер „Детелина“ 
и Microsoft Dynamics NAV ERP. 

� Могат да се интегрират и с клиентски 
софтуер за управление на продажбите.



Централен офис:
бул. „Гоце Делчев”, бл.102
София, 1404

тел.: 02 958 13 50 
факс: 02 958 23 70 
e-mail: eltrade@eltrade.com

www.eltrade.com \eltradebg

АВТОМАТИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

� Метален шкаф, прахово боядисан
� Лицев панел по клиентски дизайн
� 2 бр. ключалки
� Сейф за монети без ключ
� Височина – 1810 mm
� Ширина – 660 mm
� Дълбочина – 550 mm
� Тегло – ~ 56 kg

ИНТЕРФЕЙСИ � Ethernet

МОНИТОР
� 21.5” LED, TN panel, 10-points Smooth Touch, 

7H,16:9, 1920x1080,Ims, 250cd/m2 Speakers
� Възможни варианти: Размери: 17“, 19“ или 22“

РС � Минимални параметри: Процесор – Intel Core 
i3-3240 CPU, 4GB RAM, 64 GB SSD, DVD

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР ELTRADE EDITO

� Термопринтер
� Скорост на печат: до 200 mm/sec
� Консуматив:
 - Ширина от 58 mm до 83 mm 
 - Максимален външен диаметър на ролката: 

<200 mm
 - Препоръчителен консуматив: касови ролки 

ГЛИГАН с ширина 79 mm и дължина 150 m 
(150 mm външен диаметър на ролката)

� Автоматичен нож
� Ретрактор – автоматично подаване на бон 

(опция)

ЗАХРАНВАНЕ

� Фискален принтер Eltrade Edito: 24V / 3,7 A 
      около 88,8 W
� Валидатор за банкноти: 12V/1,5 A мощност 

около 18W
� Монетник: 24V/5A – мощност около 120W

МОНЕТНИК И ДИСПЕНСЪР ЗА ВРЪЩАНЕ НА 
МОНЕТИ � 2, 5, 10, 20 и 50 ст.; 1 и 2 лв.

ПРИЕМНИК ЗА БАНКНОТИ
� Приема и връща банкноти от 5, 10, 20, 50 и 100 

лева.
� Максимален капацитет 300 банкноти

ПЛАТЕЖЕН ТЕРМИНАЛ BLUEPAD-55 � За разплащане с безконтактни банкови карти, 
Pay by Vivacom, NFS устройства

СОФТУЕРЕН ПАКЕТ
� Детелина с инсталирани BOS и POS плюс 

специално разработения модул ELPos_Touch-
Intf.exe за управление на разплащания

СПЕЦИФИКАЦИИ

OS � Win.10 или Android (за някои модели)


