
MyService
Activation systems

Systém aktivace technologie MIFARE® splňuje všechny požadavky. 

MyService, je nový typ platebního terminálu, který dokáže spravovat až 6 různých programů nebo služeb. Díky 
bezhotovostnímu systému EuroKey Next a mincovníku mincí RM5 HD zaručuje MyService bezpečnost, 
flexibilitu a inovaci. Může nejen automatizovat platby za několik časových služeb, jako jsou služby v oblasti 
samoobslužných prádelen, sportovních a turistických zařízení, veřejných služeb a časovaného osvětlení, ale 
může také spravovat různé prodejní a identifikační aplikace a ukládat je do jednoho RFID úložiště (karta, klíč 
nebo přívěšek). Je k dispozici také s bezhotovostním systémem WorldKey pro pokročilé řízení účetnictví a 
vzdálenou správu a aktualizaci dat pomocí ethernetového připojení.

 řízení účetnictví a vzdálenou správu a aktualizaci dat pomocí ethernetového připojení..

Funkce
• Robustní vodotěsná skříň v „anti-vandal“úpravě,
odolává povětrnostním vlivům

• Zámek s vysokou mírou bezpečnosti

• Šikovný 16-znakový 2řádkový alfanumerický displej

• Automatická aktivace služby po vložení karty, klíče,
přívěsku nebo mince (v mincovníkové verzi) nebo
stisknutím praktických tlačítek

• Zadní vývod připojovacího

• Interní spínač zapnutí / vypnutí

• Napájení: 230 V nebo 24 V

Verze s 2 programy

Verze s 6 programy

Verze s 1 programem
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Technické nákresy

Přenosný 
univerzální 
programátor
Umožňuje programovat 
MyService přímo v 
terénu nebo stahovat 
data pro audit přes 
infračervené rozhraní.

Programovací klíč

Klonovací 
programovací klíč

Klíč pro audit

Poznámka:        Měrné jednotky: mm

Nástroje

Konfigurační program UNICO
Softwarový balíček, který obsahuje všechny 
programy pro sběr a správu dat auditu / 
protokolu (podle standardu EVA-DTS nebo 
Windows Excel), pro programování 
provozních parametrů a pro správu všech 
funkcí klíčů / karet / přívěsků.

Software pro správu karet 
(kód RFT-CARD-SW) 

Software pro správu protokolů 
(kód RFT-AUDIT-SW)

Volitelné příslušenství 
• Přenosný univerzální programátor (UHHT)

• RFID klíče s přizpůsobitelným na štítku dle 
množství 

• RFID karty s přizpůsobitelnou grafikou dle 
množství 

• RFID přívěsky s přizpůsobitelnou grafikou a 
tvarem dle množství

• Samolepky s přizpůsobitelnou grafikou dle 
množství 

• konfigurační program UNICO 

• Kabel micro USB

Technické specifikace
Rozměry (LxHxD) 208 x 410 x 96.5 mm

Hmotnost 8.5 Kg

Montáž montáž na stěnu

Elektrické připojení
- běžná verze 
- verze s nízkým napětím 

230 Vac ± 10%

12 ÷ 24 Vdc ± 10%  ou 12 ÷ 24 Vac ± 10%

Spotřeba energie 40 W

Výstup relé, proudová kapacita 4A při 230 V  DC

Kapacita mincí
0,50 € 1,00 € 2,00 €

Zásobník na mince  400 500 350

Funkce
• Správa a automatizace maximálně 6 

časovaných služeb.

• Správa 3 bezpečnostních kódů (správce, 
nájemce, zařízení).

• Číslo zařízení lze upravit uživatelem.

• Jednoduchý nebo vícenásobný hotovostní 
prodejní režim *.

•  Správa maximální hodnoty, kterou lze načíst 
pomocí podpory.

• Správa rozlišených karet / klíčů / přívěsků.

• Správa černé listiny.

• Správa bílé listiny / log le *.

• Správa časových slotů.

• Správa bonusů.

• Pokročilá správa propagačních kampaní.

• Pokročilá správa propagačních kampaní.

• Další aktualizace firmwaru přímo v terénu

• Vzdálená správa a modifikace dat pomocí 
ethernetového připojení *.

(*) pouze u bezhotovostního systému WorldKey

Technické specifikace - klíče / karty / přívěsky 
Použitá technologie Indukční přenos, data a energie ISO 14443 - MIFARE® šifrovaná 

Přenosová frekvence  13,56 MHz
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Verze
• 1 služba
• 2 služby
• 6 služeb
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