
Automatyczny Terminal Kasowy BlueTicket znajduje zastosowanie 
na wydzielonych parkingach charakteryzujących się dużą 
rotacją pojazdów, jak np. przy centrach handlowych, 
multikinach, lotniskach i biurowcach.

Terminal Kasowy 
BlueTicket



Automatyczny Terminal Kasowy BlueTicket

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ I KARTĄ
Automatyczny terminal kasowy oferowany jest w 2 podstawowych wariantach:  
- terminal kasowy przyjmujący monety i banknoty, wydający resztę w monetach. Terminal może być również rozbudowany 
o płatność bezgotówkową, akceptując wszystkie rodzaje kart płatniczych (zbliżeniowe, stykowe i magnetyczne).  
- terminal kasowy akceptujący jedynie płatność bezgotówkową

MONETY I BANKNOTY
BlueTicket może przyjmować do 9 typów różnych monet oraz do 5 typów banknotów w jednej walucie. 
Wydając resztę, maszyna posługuje się czterema lub sześcioma różnymi rodzajami monet jednej waluty. 
W polskich warunkach urządzenie zwykle akceptuje monety: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz banknoty 
o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł.

EKRAN DOTYKOWY
Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą 15,4 calowego kolorowego ekranu dotykowego. 
BlueTicket jest wyposażony w układ grzewczy i wymuszony obieg powietrza wewnątrz obudowy. 
Urządzenie jest przystosowane do pracy w kilku wersjach językowych.

TERMINAL KASOWY BLUETICKET



UNICARD SA od prawie trzydziestu lat jest liderem na rynku 

rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu 

pracy,  systemów identyfikacji  osób, zabezpieczeń i integracji   

z automatyką budynkową.

ROZWIĄZANIA SMARTCITY

Oferujemy kompletne rozwiązania z zakresu kart 
plastikowych: karty lojalnościowe i stałego klienta, karty 
promocyjne, bilety elektroniczne (komunikacja publiczna) 
– w tym ich personalizację, projektowanie, druk oraz  
dystrybucję.
Od kilku lat UNICARD SA jest operatorem Małopolskiej 
Karty Aglomeracyjnej (MKA) - projektu, który integruje 
transport miejski i kolejowy na terenie województwa, co 
z kolei usprawnia zarządzania transportem publicznym. 
Jest to nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące jeden 
spójny oraz przyjazny system do transportu zbiorowego. 

AUTOMATY BILETOWE

Automaty biletowe posiadają nowoczesną i stylizowaną 
obudowę oraz są odporne na akty wandalizmu. Urządzenia 
te są wyposażone w dotykowy ekran komunikacyjny oraz 
mogą posiadać dodatkowe monitory przeznaczone do 
prezentacji różnych informacji. 
Automaty biletowe akceptują płatności przy pomocy 
monet i banknotów w PLN, oraz są przygotowane 
do wprowadzenia waluty EURO. Zastosowane w 
nich akceptory monet i banknotów posiadają szereg 
wysokiej klasy zabezpieczeń, gwarantując legalność 
przyjmowanych środków płatniczych. Umożliwiają 
wydawanie reszty za zakupione bilety w monetach oraz 
banknotach.
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