
Platební kiosek 

pro města a obce



• pohodlná platba poplatků bez front

• funguje bez přestávek i mimo úřední hodiny

• ulehčuje práci obsluze na přepážkách

• eviduje platby on-line přímo do ekonomického 

systému úřadu

• snižuje manipulaci s hotovostí

• pomáhá omezit osobní kontakt s pracovníky úřadu 

(COVID)

• úsporu nákladů na mzdy

Co platební kiosek přináší městu nebo obci



• platbu poplatků platební kartou

• platbu poplatků bankovkami

• platbu poplatků mincemi

• tisk potvrzenek

• čtení čárových/QR kódů

• čtení bezdotykových karet (volitelně)

• čtení osobních dokladů (volitelně)

• ovládání přes dotykovou obrazovku

Platební kiosek umožňuje



Obrazovka

• 22"/55 cm „na šířku“ nebo volitelně 32"/80 cm „na výšku“

• odolný dotykový senzor (PCap touchscreen)

Platební periferie

• terminál pro platbu kartou (kontaktní i bezkontaktní), typ určí banka

• mincovník NRI Currenza c2 pro příjem a vracení mincí

• akceptor pro příjem bankovek JCM iVision

• dispenzor pro vracení bankovek Fujitsu F-53

Další periferie

• tiskárna potvrzenek CUSTOM VKP80II, termotisk, šířka 80 mm

• čtečka čárových/QR kódů – vytištěných nebo z obrazovky mobilu

• záložní zdroj napájení (UPS) s výkonem 650 VA, line-interactive

• I/O jednotka pro ovládání a monitoring HW, čidla otevření dveří, alarm

Z čeho se informační kiosek skládá



Volitelné periferie

• čtečka bezkontaktních karet (městská karta)

• čtečka dokladů totožnosti (občanských průkazů, pasu apod.)

• IP kamera

• další požadované periferie

Barevné provedení a grafika podle přání zákazníka

• barevné provedení z rejstříku RAL

• grafika – znaky, symboly, nápisy (fólie nebo sítostisk)

• gravírované loga a nápisy

Z čeho se informační kiosek skládá



Vizualizace EAGLE Magnum II



Rozměry EAGLE Magnum II



EAGLE Magnum II – příklady konfigurací



Platební EAGLE Magnum II – příklad použití



Moduly:

• základní modul

• modul pro platbu bankovkami

• modul pro platbu mincemi

• modul pro bezhotovostní platbu 

• modul OPA manager

OPA manager umožňuje:

• nastavení jazyka

• měnit popis poplatku

• přidávat poplatky

• správa oprávnění

• monitoring stavu automatu (stav bankovek a mincí), stav hardware

• vzdálené vypnutí/restartování

Software pro Obecný Poplatkový Automat 

(OPA)



OPA – úvodní obrazovka (příklad)



OPA – volba způsobu platby



OPA – zadání částky



OPA manager - informace



OPA manager - transakce



OPA manager - události



OPA manager – nastavení nabídky poplatků



Služby pro OPA:

• zprovoznění OPA u zákazníka

• customizace OPA při zavádění platebního kiosku: 

o napojení na účetní systém úřadu

o nastavení typů poplatků

o úprava vzhledu uživatelského rozhraní

Služby pro Obecný Poplatkový Automat




