Wayne, може да бъде настроена да произнася различни аудио съобщения при определени събития. Например, да съобщава часът през определен
интервал, да информира за избраното гориво или да подканя за мерките за безопастност по - време на зареждане, да съобщава текущи промоции,
или друга полезна информация. Така например при системите за самообслужване е подходящо непрекъснато да се повтарят мерките за
безопастност по - време на зареждане, при избор на плщанае с банкова карта, колонката може да напътства за стъпките по - време на избор, при
използване на бутоните за предзадаване, Wayne може да съобщава избраната сума за зареждане.

Мултимедийният екран може да визуализира реклами с видео и аудио
формат в избран от клиента момент или определно събитие. Така например
при зареждане на дизел може да се рекламира масло за дизелов автомобил, при
вдигне на пистолет може да се стартира реклама на седмични промоции.

Мултимедийният екран може да изписва текст, който да е съчетан и с
аудио презентация при събитие или избор на бутон. Така на екрана може да се
изобразява текст, имена, предупредителни съобщения или друго.

Мултимедийният екран е обвързан с 8 бутона за избор, които
могат да бъдат настроени за потвърждение, отказ, избор или друго,
което е необходимо. Бутоните са свързани с подсветка, което помага да
се осветят само тези бутони, които биха могли да се избират.

Мултимедийният екран може да бъде комбиниран с безконтактен четец, който да
комбинира оторизация на колонка с карта на клиент , въвеждане на пин - код, избор на вид
гориво и други.

Допълнително оборудване:

1.
2.
3.

Информационен принтер за промоции и ваучери;
Баркод или безконтактен четец;
POS терминал за банково плащане;

ПРИНТЕР

Вграденият информационен принтер служи за разпечатване на ваучери,
информационни бележки и други. Печатът може да бъде активиран при
събитие или при определена промоция и да печата както на кирилица, така и на
латиница!

ПОРЪЧКА

Може да поръчате:
- комплект за монтаж на съществуваща колонка;
- при закупуване на нова колонка;
- отделно като терминал до колонка;

