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ELEKTRONICKÁ STRAVENKÁŘKA
Elektronická stravenkářka TIKI se používá jako objednací terminál. Ovládá se jednoduše
prostřednictvím dotykové obrazovky s možností tisku náhradní stravenky strávníkům,
kteří si zapomněli identifikační médium.
TIKI najde uplatnění i v restauračním výdeji stravy, kde si strávník vytiskne stravenku a následně
po předložení této stravenky dostane jídlo.

Pro vás jen to nejlepší
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TIKI - PRAKTICKÁ PO VŠECH STRÁNKÁCH
Objednací terminál TIKI vás potěší svým kvalitním provedením a spolehlivostí.
V základu je tvořen rezistivním dotykovým LCD displejem o velikosti 19“ v rozměru 16:10.
Bezobslužný terminál se pyšní stabilním operačním systémem Windows 10 IoT.
Skříňka pro tiskárnu je uzamykatelná a odolná. Krytá je i schránka pro odebrání vytištěné stravenky,
a tak jsou eliminována rizika poškození tiskárny.
Montáž terminálu je rychlá a servisní přístup pro obsluhu snadný.

6

BEZOBSLUŽNÝ VÝDEJ STRAVY

Strávníci jistě ocení nejen velký dotykový displej, ale i rychlost a spolehlivost termotiskárny
s automatickým střihem stravenky.
Identifikace strávníka probíhá prostřednictvím čipu typu Emmarine, Mifare či Desfire.
V případě, že si strávník zapomene čip, lze identifikaci provést zadáním jména a hesla
či bezpečnostním PINem přímo na terminálu.
Vypnutí a zapnutí boxu lze provést i skrze váš počítač. Jste-li připojeni v síti školy, zapnete teminál
díky funkci wake-on-lan i na dálku.
Stav papíru v tiskárně není třeba sledovat, e-mailem obdržíte automatické upozornění na docházející
kotouček.
Aplikace uvnitř TIKI se jednoduše propojí s vaším programem Stravné 5 a Stravné 4. Vaše data
o objednávkách a výdeji stravy budou vždy propojená a přehledná.

Výdej stravy bez starostí
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Terminál:			
Celeron 1,99 GHz 4j, 4 GB RAM, 60 GB SSD, Windows 10 IoT 2019
Displej:			
LCD TFT (TN) dotykový rezistivní 19“, 16:10, rozlišení 1440 x 900
Tiskárna:			
Nippon Primex - termotisk na kotoučky šířky 58 mm
Rozměry (šxvxh):
470 x 370 x 360 mm
Hmotnost:			17 kg
Celkový max. příkon:
45 W
Stupeň krytí:			
IP30, displej IP65
Chlazení:			pasivní
Provozní podmínky:
teplota 0-40° C, rel. vlhkost vzduchu 35-80 % (při 35° C)
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Soustřeďte se na to, co je pro vaši jídelnu důležité.
O to ostatní se postaráme my.
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