
ParQube FC

FEE COMPUTER
Desktop Fee Computer

Son derece sezgisel 
Grafik Kullanıcı Arayüzü, 
eğitim süresini azaltarak 
kasiyerlerin ParQube 
Fee Computer'ü nasıl 
kullanmaları gerektiğini 
kolayca öğrenmelerini 
sağlar. Fonksiyon 
düğmeleri ile büyük ve 
renkli dokunmatik ekran 
kasiyer hatalarını azaltır. 
Büyük dokunmatik 
ekran ile kullanıcı dostu 
yazılımı da uzman 
olmayan personel için 
uygundur. Fee Computer, 
park ücreti tahsilatı için 
merkezi olmayan ve 
çıkış kasasında ödeme 
yapmaya imkan veren iki 
çözümü yerine getirecek 
şekilde tasarlanmıştır. 
 ParQube Fee Computer, 
işlemi en asgari sürede 
gerçekleştirmek için 
hızlı ve mantıksal 
bir şekilde ödeme 
işlemi gerçekleştirme 
kapasitesine sahiptir.



ParQube FC
Temel Model

 ■ Tam renkli dokunmatik ekran 15 "endüstri 
standardı POS terminali

 ■ Kolay grafikli Kullanıcı Arayüzü ile Fee 
Computer yazılımı

 ■ Hızlı işlem
 ■ Bilet doğrulama, kasa fişi yazdırma, kayıp 
bilet, vardiya sonu tutanağı

 ■ Masaüstü haznesi
 ■ Kilitlenebilir erişim
 ■ RAL 7021 boyalı çelik levha yapısı
 ■ Ön RAL 9003 boyalı çelik levha
 ■ Kule şekli muhafaza içeriği: Biletler ve 
yüksek çözünürlüklü yazıcı için çok yönlü 
lazer tarayıcı

 ■ RS485 ağı veya TCP/IP ile merkezi birim 
ile iletişim için elektronik kontrol kartı

*

Seçenekler

 ■ Sadece Yazılım Lisansı - Windows PC 
(Minimum özellik gerekliliği) üzerine Fee 
Computer yazılımını yükleyerek çalışma 
alanınızdan en iyi şekilde faydalanın.

 ■ Özelleştirilmiş renk haznesi
 ■ 125 kHz ISO boyutlu kartlar için pasif 
yakınlık okuyucu

 ■ Aktif veya pasif AVI okuyucuları (Ödeme 
ve Çıkış Cihazı)

 ■ Çıkışta ödeme için kapı kontrolü (dual 
dedektör)

 ■ Kullanıcı ücreti ekranı

Fee Computer
Çevresel Boyutlar (G x D x Y)
365 mm x 296 mm x 282 mm
14,3in x 11,6in x 11,1in
Bilet Doğrulama Modülü
Çevresel Boyutlar (G x D x Y)
185 mm x 335 mm x 350 mm
7,2in x 13,2in x 13,7in
Güç Tüketimi
120w
Elektrik
115 - 230 VAC, 50-60Hz
Sıcaklık
0°C (32°F) ve 40°C (104°F) aralığı

Standart Özellikler

 ■ Tüm park biletlerinin ödemesi ve sürekli 
kullanıcı kartlarının satışı/yenilemesi

 ■ Ön tanımlı kartların satışı ve yükleme 
yapma

 ■ Barkodlu temassız bilet okuma
 ■ Kartların antipassback kontrolü (çıkış 
cihazında ödeme)

 ■ Kapı kontrolü (çıkış cihazında ödeme)
 ■ Kayıp bilet yazdırma ve ödeme
 ■ İndirim biletlerinin okuması ve yönetimi
 ■ Ödeme fişi (mali değeri olmayan) 
düzenleme

 ■ Manüel olarak (tarih ve saat) düzenlenmiş 
biletlerin kabulü

 ■ Kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla operatör 
kimliği

 ■ Vardiya yönetimi ve rapor tutanağı
 ■ İki yönlü bilet barkodu tarama
 ■ Yüksek çözünürlüklü yazıcı-200 DPI (8 
dots/mm)

 ■ 125 kHz ISO boyutlu kartlar için pasif 
yakınlık okuyucu

 ■ Uzun menzilli aktif veya pasif okuyucu 
(yazılım tarafından AVI yönetimli)

* Foto geneli temsil etmektedir. Çevresel parçalar son yapılandırmaya göre değişebilir.


