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Minimální požadavky na automatizovaný platební kiosek:
minimálně 19“ grafický dotykový displej.
zadavatel preferuje červenou barvu kiosku
Vyčítání strojově čitelné OP, ŘP nebo cestovního pasu – identifikace plátce v případě
nutnosti párování platby.
čtečka čárového a QR kódu a čárového kódu – naskenování připraveného lístku s
kódem, automat podle toho zadá konkrétní částku s doprovodným textem.
Podmínky nastavení budou dle možností IS dodavatele. Nutnost v rámci jedné
platební operace zadat více platebních položek (např. 3x přepis vozidla po 800 Kč
nebo 1x přepis za 800 Kč + 1x zápis tažného zařízení za 50 Kč), které by se dle
jednotlivých úkonů skenovali pomocí QR kódu.
Rozlišení poplatku dle číselníků dodaných vítězi.
Identifikační číslo klienta z interní DB platebního automatu oproti vydané ID kartě.
provedení konstrukčního řešení pláště anti-vandal.
nejméně tříúrovňové zabezpečení peněz uvnitř automatu (plášť kiosku, bankovková a
mincová část, trezor přepadených peněz) - obsluha se dostane pouze k technickým
komponentům, správce kiosku (doplňující osoba) se po odemčení dostane k dalším
komponentám recyklačního zásobníku.
připojení automatu prostřednictvím sítě ethernet s vlastní IP adresou, centrální
správa přes webové rozhraní,
platby v hotovosti (bankovky a mince), akceptátor bankovek musí splňovat
požadavky zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, platném znění
platby platební kartou (kontaktní i bezkontaktní).
automatizovaný platební kiosek musí umět vracet všechny denominace mincí a
nejméně 3 denominace bankovek.
zásobníky v recyklačním zásobníku budou u mincí všech denominací v minimálním
počtu 50 ks za jmenovitou denominaci, u bankovek 100 ks za denominaci a při
naplnění recyklačního zásobníků přepadem do záchytného boxu.
součástí celku bude v ceně zahrnuta možnost přechodu na Euro - změna licence,
firmware, frontend/backend stroje, instalace či implementace funkcionalit spojených
s touto změnou, vše bez nutnosti výměny/změny mechanických komponent.
termotiskárna účtenek
součástí dodávky bude integrace s ekonomickým systémem zadavatele (systém GINIS
od firmy GORDIC, s.r.o.) pomocí webových služeb. Popis webových služeb je možné
dožádat, pokud již uchazeč neměl/nemá zkušenosti s tímto systémem, od zadavatele.
Vlastní správa a nastavení systému GINIS je na zadavateli, uchazeči
nebudou řešit věci spojené se zásahem do systému GINIS a implementace jeho změn
v souvislosti s automatizovaným platebním kioskem.
Frontend - prostředí pro klienta - grafické, jednoduché, přehledné.
servisní režim na automatizovaném platebním kiosku a přes web.
Backend - softwarové prostředí pro "obsluhu" a správce – obsluha celého zařízení a
centrální správa přes webové rozhraní.
nezávislá vzdálená správa automatizovaného platebního kiosku:
 indikace provozních stavů vč. notifikace e-mailem,
 nastavení a indikace kritických limitů vč. notifikace e-mailem,

-

 monitoring hotovostních/bezhotovostních transakcí,
 generování reportů.
tiskové sestavy (pokladní knihy, platební karty
zajištění opravy a uvedení do provozu do 48 hod. od nahlášení závady.

