Box BC30 Win7 15
711-11xxx0

Popis
Box výrobní řady BC30 se používá v produkci VIS ve stravovacích systémech jako objednací box či
jako objednací box s možností tisku náhradních stravenek. Pro plnou funkčnost je nutné jej
vybavit čtecí jednotkou pro různé typy identifikačních médií (interní nebo externí dle typu IM).
Je vyroben z odolného plastu z černé barvy. Uvnitř se nachází průmyslový počítač. Ovládání spuštěné
aplikace se provádí pomocí 15“ dotykového monitoru. Pod ním se nachází prostor, kde může být
zabudována interní čtecí jednotka (jednotky) identifikačních médií. Pokud je nutné použít externí
identifikátor, je umístěn vně boxu a je s ním spojen kabelem. Ve variantě uzpůsobené pro tisk
náhradních stravenek je tiskárna umístěna na pravém boku zařízení (z pohledu strávníka). Otvory pro
komunikační kabely se nacházejí na zadní straně terminálu, která je současně přizpůsobena pro
k připevnění boxu na požadované místo prostřednictvím kovového držáku. Přenos dat s řídícím
počítačem je zabezpečen sítí LAN.

Použití v produkci VIS
Objednací box „BC30“ - ALTRO
Box je umístěn volně přístupný strávníkům. Po identifikaci svým identifikačním médiem se strávníkovi
zobrazí objednací dialog, kde provádí své objednávky. Ovládání je intuitivní a provádí se poťukáním
na desce dotykového monitoru.

Objednací box „BC30 tisk“ - SENSO
Objednávání na tomto boxu probíhá stejným způsobem, jako na boxu ALTRO. Navíc tento box
umožní strávníkům, kteří si zapomněli své identifikační médium vytisknout náhradní stravenku pro
odběr aktuálně vydávaného jídla. Strávník zadá na monitoru poťukáním na virtuální klávesnici své
přístupové údaje a systém mu pak vydá po ověření oprávněnosti požadavku náhradní stravenku.
Dialog pro objednávání

Dialog pro náhradní stravenku
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711-110010 Box BC30-E-K Win7 15
711-110020 Box BC30-E-K Win7 15 tisk
711-111110 Box BC30Z-E-K_VISz Win7 15
711-111120 Box BC30Z-E-K-T VISz Win7 15 tisk
711-113110 Box BC30B-E-K EM Win7 15
711-113120 Box BC30B-E-K-T EM Win7 15 tisk
711-114110 Box BC30F-E-K Mif Win7 15
711-114120 Box BC30F-E-K-T Mif Win7 15 tisk
711-118110 Box BC30BF-E-K EM/Mif Win7 15
711-118120 Box BC30BF-E-K-T EM/Mif Win7 15 tisk
711-118210 Box BC30BZ-E-K EM/VISz Win7 15
711-118220 Box BC30BZ-E-K-T EM/VISz Win7 15 tisk
711-118310 Box BC30FZ-E-K Mif/VISz Win7 15
711-118320 Box BC30FZ-E-K-T Mif/VISz Win7 15 tisk
711-119110 Box BC30BFZ-E-K EM/Mif VISz Win7 15
711-119120 Box BC30BFZ-E-K-T EM/Mif/VISz Win7 15

(identifikátor, možnosti tisku)
(ne, ne)
(ne, ano)
(VISz, ne)
(VISz, ano)
(EM, ne)
(EM, ano)
(Mif, ne)
(Mif, ano)
nedodává se*
nedodává se*
(EM/VISz, ne)
(EM/VISz, ano)
(Mif/VISz, ne)
(Mif/VISz, ano)
nedodává se*
nedodává se*

* u boxů pro identifikační média EM a současně Mif je nutné použít box BC30 (BC30 tisk) s externím identifikátorem. Viz TKL:

711-110010 Box BC30-E-K Win7 15

711-110020 Box BC30-E-K Win7 15 tisk

Technické omezení
V duálním (EM/Mif) či triálním (EM/Mif/VISz) provedení čtecí jednotky nelze použít duální identifikační
média EM/Mif (jsou vybavena současně technologií čtení EM a Mifare).

Obchodní katalogové listy



ALTRO
SENSO

Ceníková čísla vzorů









900-025310 Objednací box ALTRO (VISz)
900-025330 Objednací box SENSO (VISz, tisk)
910- 025310 Objednací box ALTRO (EM)
910-025330 Objednací box SENSO (EM, tisk)
930-025310 Objednací box ALTRO (VISz/EM)
930-025330 Objednací box SENSO (VISz/EM, tisk)
940-025310 Objednací box ALTRO (Mif)
940-025330 Objednací box SENSO (Mif, tisk)








950-025310 Objednací box ALTRO (VISz/Mif)
950-025330 Objednací box SENSO (VISz/Mif, tisk)
960-025310 Objednací box ALTRO (EM/Mif)
960-025330 Objednací box SENSO (EM/Mif, tisk)
970-025310 Objednací box ALTRO (VISz/EM/Mif)
970-025330 Objednací box SENSO (VISz/EM/Mif, tisk)

Vysvětlivky:
Identifikační média: VISz (Z)-karty s čárovým kódem VIS, EM (B)-bezkontaktní čipy nebo karty EM Marine, Mif (F)-bezkontaktní čipy
nebo karty Mifare (Mifare Classic 1k, 4k, Mifare DESFire)
Propojení s řídícím počítačem: E-Ethernet (síť LAN)
Ostatní: tisk (T)-vč. tiskárny náhradních stravenek, K-konzola, 15-monitor 15“

Vzdálené ovládání
Box BC30 podporuje funkci Wake on LAN. Standardně technici VIS pro box nastavují vzdálené
zapínání PC boxu přes LAN (WakeUp) a ovládání PC boxu přes lokální dálkovou správu (VNC). Toto
nastavení u většiny zákazníků funguje a výrazně usnadňuje práce obsluhy i případný servis. Firma
VIS však není schopna toto vzdálené ovládání garantovat. Funkčnost je závislá jak na HW, tak
konkrétní síti LAN zákazníka.

Jiné typy objednacích boxů


Objednací box BC40
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