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OctoMAT je bezobslužné výdejní zařízení, které umožňuje
bezobslužný prodej PHM, CNG a náplní do ostřikovačů
na čerpacích stanicích.

MULTIMEDIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

MÁME ŘEŠENÍ PRO
Majitele čerpacích stanic, kteří sami pracují na

OctoMAT je multimediální elektronické zařízení vy-

čerpací stanici a chtějí zachovat provoz i při vlast-

bavené dotykovou obrazovkou a reproduktory, které

ní nepřítomnosti

umožňuje zákazníkovi nabídnout kromě prodeje

Majitele čerpacích stanic, kteří chtějí rozšířit provozní dobu čerpací stanice bez zvyšování mzdových nákladů
Majitele čerpacích stanic, kteří chtějí změnit provoz čerpací stanice na bezobslužný
Dodavatele

bezobslužných

čerpacích

nebo

plnicích stanic jako součást jejich dodávky
Výrobce výdejních stojanů jako volitelná součást jejich dodávek pro zájemce o výdejní stojany
s integrovaným samoobslužným prodejem

PHM, CNG či náplní do ostřikovačů další produkty
a služby na čerpací stanici.

NOSIČ REKLAMY
OctoMAT je možné využít jako nosič reklamy či portál
provozovatele stanice poskytující další definované
služby typu dopravní informace, předpověď počasí
apod.

PŘÍNOSY

VLASTNOSTI / FUNKCIONALITY

PRO MAJITELE ČERPACÍ STANICE

BEZOBSLUŽNÉ ČERPÁNÍ PHM

Časové úspory v případě čerpací stanice bez
zaměstnanců – čerpací stanice je v provozu i bez
přítomnosti majitele na čerpací stanici

Provozovatel může v souladu se svými potřebami
na stanici zvolit různé provozní modely ovládaných
výdejních stojanů

Zachování / rozšíření prodeje PHM, CNG či náplní
do ostřikovačů na čerpací stanici při při omezení
růstu přímých mzdových nákladů obsluhy

		

nepřetržitý provoz (výdejní stojany jsou vždy
ovládány bezobslužně)

Možnost zobrazování vlastní reklamy či reklamy
smluvních obchodních partnerů

		

provoz v režimu den/noc (rozšíření standardní
provozní doby čerpací stanice)

Možnost zprostředkování prodeje dalšího zboží

		
		

vyhrazené výdejní stojany (v rámci čerpací
stanice jsou některé ze stojanů provozovány
pouze bezobslužně)

		
		
		

volba bezobslužného prodeje zákazníkem
před zahájením transakcí (zákazník si volbou
na OctoMATu vybere možnost platit zde či
na pokladně čerpací stanice)

Nepřetržitý monitoring systému a jeho kompletní
správa
Nepřetržitá dostupnost informací - vzdálený přístup
k údajům o prodeji z webového prohlížeče
počítače / tabletu / mobilního telefonu
Možnost integrace s kamerovým systémem

Různá provedení

Možnost zapojení do zákaznického programu

samostatně stojící zařízení

Možnost zapojení do fakturačního systému pro
firmy

zařízení integrované s výdejním stojanem

Možnost externího zajištění závozů či kompletního
provozního zabezpečení čerpací stanice

PRO DODAVATELE BEZOBSLUŽNÝCH
ČERPACÍCH / PLNÍCÍCH STANIC

RŮZNÉ PLATEBNÍ NÁSTROJE
Hotovost (CZK a EUR)

Trhem prověřené spolehlivé řešení pro bezobslužný prodej

Bankovní karty včetně bezkontaktních
Produktové karty některých vydavatelů (Čepro,
Benzina, OMV, DKV, UTA, DFC, aj*)

Nepřetržitý monitoring systému a jeho kompletní
správa

Lokální produktové karty

Vzdálený přístup provozovatele čerpací stanice k údajům o prodeji z webového prohlížeče
počítače / tabletu / mobilního telefonu
Možnost integrace s kamerovým systémem
Možnost integrace s dalšími technologiemi čerpacích stanic (např. vzdálená diagnostika výdejních
stojanů, čerpadel, aj.)

PRO VÝROCE VÝDEJNÍCH STOJANŮ
Doplnění výdejních stojanů o multimediální bezobslužné řešení
Možnost integrace s dalšími funkčnostmi výdejních
stojanů (vzdálená diagnostika atd.)

Čtení karet s čárovým kódem včetně QR kódů

TISK DOKLADŮ O TANKOVÁNÍ PODLE
POUŽITÉHO PLATEBNÍHO NÁSTROJE
V případě, že OctoMAT ovládá jediné výdejní
místo, je doklad tištěn bezprostředně po ukončení nákupu
V případě, že OctoMAT ovládá více výdejních
míst, je z důvodu zamezení krádeže / záměny
dokladů doklad tištěn až na přímý požadavek zákazníka
Dotisk nevytištěných dokladů přímo na OctoMATu po dobu 30 dnů ode dne transakce
Všechny doklady z OctoMATu lze dotisknout
prostřednictvím řídicího systému na pokladně
OctoPOSu

DALŠÍ FUNKCE
Promítání reklamních spotů v čase, kdy se nečerpá
Záznam děje před OctoMATem prostřednictvím
odolné IP kamery
Možnost

komunikace

se

zákazníkem

pro-

střednictvím samostatného komunikátoru pracujícího na principu IP telefonie

