Pay2Go
Řešení pro kontrolu vstupu
s integrovaným platebním terminálem
EasyGate SPA | BAR SPA | Door SPA | Door SPA mini

Pay2Go
Spolehlivé zabezpečení vašich prostor
s vysokou návratností počáteční investice
Řešení Pay2Go nabízí spolehlivý způsob, jak zajistit,
aby byly prostory vaší provozovny zabezpečené
a navíc přinášely další příjem.

Řešení je ideální pro správu přístupu do placených prostor,
a to i pro místa s vysokou frekvencí návštěvníků. Příkladem
použití jsou vstupy na toalety v nákupním centru, ve stanicích
hromadné dopravy, v centrech volného času, na sportovištích,
v restauracích. Dalším využitím mohou být placené vstupy do
volnočasových zařízení – rozhledny, zahrady, výstavy
a další.

Je navrženo tak, aby poskytovalo spolehlivou kontrolu
vstupu, která přirozeně snižuje riziko vandalismu
a špatného zacházení se zařízeními v provozovně.
Zároveň zabraňuje neoprávněnému vstupu bez placení.

Naše nabídka reﬂektuje speciﬁka každé oblasti použití,
požadovanou úroveň zabezpečení a další vlastnosti produktu.
Proto si můžete vybrat ze čtyř variant – EasyGate SPA, BAR
SPA, Door SPA a Door SPA mini*.

Předností řešení pro kontrolu vstupu Pay2Go je vysoká
uživatelská přívětivost a komfort. Zařízení je navíc
samoobslužné, čímž významně snižuje náklady na svůj
provoz.

Vysoká
návratnost
investice

Uživatelsky
přívětivé

Perfektní
zabezpečení

Škálovatelné
řešení

Aplikace Pay2Go
Přesné zaznamenávání průchodu zákazníků, nastavení
poplatků a dokonce i monitorování. To vše zajišťuje inovativní
aplikace Pay2Go. Je přístupná z jakéhokoli zařízení v síti
prostřednictvím webového prohlížeče. Všechny zprávy, jako
jsou alarmy, oznámení, platby návštěvníkům a obecné události, lze
exportovat do aplikace Excel, CSV a dalších formátů.
Aplikace je k dispozici pro celou řadu produktů Pay2Go.

•
•
•
•

* SPA = Secured Paid Access (zabezpečený placený vstup)

Sledujte všechny transakce
Snadno spravujte instalovaný produkt
Využijte výhod komplexních hlášení a analýz
Buďte okamžitě informováni v případě bezpečnostních
incidentů

Škálovatelné a všestranné
COMINFO se vždy snaží nabídnout řešení, která naplní neustále
rostoucí požadavky na bezpečnost a bezproblémový vstup. Tuto
ﬁlozoﬁi propojujeme s myšlenkou vyvíjet produkty, které jsou využitelné
v různých prostorech s cílem snížit celkové provozní náklady
zákazníka.
Řešení placeného vstupu se skládá ze čtyř modelových řad, které
umožňují vybrat ten nejefektivnější produkt podle speciﬁckých potřeb
a cílů zákazníka. Produktové portfolio je roztříděno dle úrovně
zabezpečení, průchodnosti, uživatelského komfortu, platebních možností
a volitelného příslušenství.
Nejvíce soﬁstikované řešení, EasyGate SPA, poskytuje nejen
maximální úroveň ochrany a pohodlí, ale také množství příslušenství
a vysokou průchodnost. BAR SPA, jednoramenný nebo tříramenný
turniket s vestavěným platebním terminálem, poskytuje optimální poměr
ceny a výkonu. Ekonomické řešení nabízí kombinace platební stanice
Door SPA a čtečky čárových / QR kódů EasyScan W. Door SPA
mini je ideální volbou všude tam, kde je méně prostoru.
Bez ohledu na to, jaké řešení placeného přístupu je zvoleno,
spolehlivost, dlouhá životnost produktu a odolnost zajišťují vysokou
návratnost počáteční investice a pravidelný příjem.
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EasyGate SPA
Prémiové a inovativní řešení
placeného vstupu
Prémiové řešení placeného vstupu, EasyGate SPA, se skvěle hodí do prostor s vysokým
počtem zákazníků. Je postaveno na pokročilé technologii otočných křídel a spolu se
srozumitelnou graﬁkou na displeji turniketu usnadňuje platbu za vstup a poskytuje vysokou
míru zabezpečení.
S ohledem na stále se zvyšující nároky na pohodlné řízení vstupu nabízí EasyGate SPA
plynulé a uživatelsky přívětivé řešení s možností několika platebních metod.
Naše prémiové řešení nabízí snadný samoobslužný průchod včetně poskytnutí té nejvyšší
úrovně zabezpečení. Přesné optické senzory v kombinaci se skleněnými zábranami zajišťují,
aby neoprávněné osoby neměly přístup do placené oblasti. Promyšlená konstrukce motoru
pak zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost turniketu (20 milionů MCBF)*.
EasyGate SPA je standardně vybaven mincovníkem s funkcí vrácení přeplatku a čtečkou
karet pro vstup personálu. Součástí může být také bezkontaktní platební terminál, čtečka
čárových / QR kódů pro uplatnění vstupenky nebo validátor žetonů.

* Průměrný počet cyklů mezi poruchami

EasyGate SPA lze volitelně vybavit zabudovanou
pokladní tiskárnou pro tisk účtenek a vstupenek.
Dále může obsluha turniketu využít řídící
a monitorovací software TMON pro správu
turniketu.

VÝHODY
•

Velký výběr platebních metod

•

Optické senzory s vysokou citlivostí spolu se skleněnými
křídly zajišťují maximální bezpečnost

•

Bezbariérový vstup v modelu EasyGate SPA Premium ve
standardu

•

Uživatelsky přívětivý design produktu a plynulá srozumitelná
navigace

•

Pokročilá správa s inovativní aplikací Pay2Go

•

Čtečka bezkontaktních karet pro přístup zaměstnanců a pro
náhled ﬁnančních výkazů na displeji turniketu

Veřejná
doprava

Čerpací
stanice

Zábavní parky
a centra
volného času

Nákupní
centra

Sportovní stadiony
a arény

Restaurační
řetězce

Univerzálnost řešení
Produktová řada EasyGate SPA byla navržena tak,
aby myslela na speciﬁcké potřeby zákazníka z hlediska
dostupného prostoru včetně požadavků na širší průchod.

ECO
Hlavní kabinet + senzory instalované na / ve zdi
Šířka průchodu až do 570 mm

ECO+
Hlavní kabinet + senzory v zábradlí
Šířka průchodu až do 570 mm

Premium
Hlavní kabinet + boční kabinet
Šířka průchodu až do 920 mm

BAR SPA
Odolné řešení placeného vstupu
i pro prostory s vysokou návštěvností
BAR SPA je plně automatizovaný trnový turniket se zabudovaným platebním terminálem.
Odolná konstrukce kabinetu a motor s dlouhou životností (20 milionů MCBF)* z něj činí
spolehlivé a bezpečné řešení i pro místa s vysokou návštěvností.
Systém rychle reagujících ramen umožňuje průchod turniketem vždy pouze jedné osobě.
Tím se snižují nároky na další bezpečnostní prvky a zmenšuje se riziko neoprávněného
vstupu, který by mohl vést k vandalismu a špatnému zacházení s vybavením vašich prostor.
Do turniketu lze integrovat optické senzory, které detekují jakékoli pokusy osob o podlezení
/ přeskočení ramen turniketu.
Uživatelsky přívětivý design turniketu a intuitivní graﬁka displeje umožňuje rychlou platbu
a zrychlí vstup. Používání bezkontaktních plateb je ve společnosti pevně zakořeněno, neboť
je považováno za bezpečné a rychlé ve srovnání s tradičními platebními metodami. Proto
je bezkontaktní platba kartou nabízena jako další platební varianta k mincovníku, který je
součástí standardu. Alternativně je k dispozici také čtečka čárových / QR kódů pro uplatnění
vstupenky a validátor žetonů.

* Průměrný počet cyklů mezi poruchami

Vnitřní modulární konstrukce turniketu umožňuje integraci
dalších technologií.
BAR SPA lze volitelně vybavit zabudovanou pokladní tiskárnou
pro tisk účtenek a vstupenek. Dále může obsluha turniketu využít
řídící a monitorovací software TMON pro správu nainstalovaného
turniketu.
Na přední část turniketu lze integrovat LCD obrazovku pro lokální
reklamu.
BAR SPA je k dispozici ve verzi s jedním nebo třemi rameny
a v pravém nebo levém provedení, aby vyhovoval danému místu
instalace.

VÝHODY
•

Velký výběr platebních metod

•

Vysoce bezpečné a odolné řešení

•

Uživatelsky přívětivý design produktu a plynulá srozumitelná
navigace

•

Pokročilá správa s inovativní aplikací Pay2Go

•

Čtečka bezkontaktních karet pro přístup zaměstnanců a pro
náhled ﬁnančních výkazů na displeji turniketu

Veřejná
doprava

Čerpací
stanice

Restaurační
řetězce

Zábavní parky
a centra volného
času

Nákupní
centra

Sportovní
Stadiony a arény

Door SPA
Ekonomické řešení placeného
vstupu
Platební stanice Door SPA doplněná čtečkou EasyScan W přináší
kompaktní a prostorově úsporné řešení placeného vstupu, které
zaručuje dostatečnou úroveň zabezpečení prostor s menším
počtem návštěvníků. Dostupná je verze k instalaci na stěnu nebo verze
zabudovaná do stěny.
Automatický samoobslužný prodej snižuje pracovní zátěž obsluhy
a čekací doby na použití zařízení. Okamžitě poskytuje přesné statistiky
a přináší další příjem.

1

3
2

Barevný displej nabízí intuitivní graﬁku displeje, která usnadňuje
platbu za vstup.

Veřejná
doprava

Čerpací
stanice

Restaurační
řetězce

Zábavní parky
a centra volného
času

Pro pohodlí návštěvníků je k dispozici
více platebních metod.
Standardně je Door SPA nabízen s integrovaným mincovníkem
s možností vrácení přeplatku.
Volitelně může být Door SPA vybaven bezkontaktním platebním
terminálem, validátorem žetonů nebo skenerem čárových
a QR kódů pro uplatnění vstupenky.
Door SPA mini dostupná ve verzi na zeď i do zdi.

VÝHODY

3

•

Velký výběr platebních metod

•

Bezbariérové řešení umožňující efektivně využít dostupný
prostor

•

Ekonomické řešení s vysokou návratností počáteční investice

•

Uživatelsky přívětivý design produktu

•

Pokročilá správa s inovativní aplikací Pay2Go

•

Čtečka bezkontaktních karet pro přístup zaměstnanců a pro
náhled ﬁnančních výkazů na displeji turniketu

3

1

Návštěvníci zařízení jsou provedeni nákupem na displeji
Door SPA. Platební stanice má jednoduché a snadné
ovládání. Celý proces prodeje je uživatelsky přívětivý.

2

Po úspěšném nákupu se lístek s QR nebo čárovým kódem
vytiskne pomocí vestavěné pokladní tiskárny a je připraven
ke skenování pomocí čtečky EasyScan W.

3

Čtečka je instalována na zeď hned vedle dveří vedoucích do
placeného prostoru. Vstup je povolen na základě platného
lístku s funkcí anti-passback, která brání jeho opakovanému
použití.

EasyScan W
EasyScan W nabízí pohodlné řešení pro ověření vstupu
návštěvníků pomocí lístku s QR nebo čárovým kódem.
Díky vysoké rozpoznávací schopnosti dokáže snadno číst
podporované typy čárových kódů z displeje chytrého
telefonu, a to i ze širokého úhlu.

EasyScan W lze bezproblémově propojit
s platební stanicí Door SPA. Kombinace
těchto produktů přináší efektivní řešení pro
správu přístupu v prostorech s omezeným
místem a nižší frekvencí návštěvníků.

EasyScan W navíc podporuje technologii RFID, kterou lze
obvykle použít pro vstup zaměstnanců do zabezpečeného
prostoru prostřednictvím přístupové karty, tudíž odpadá
nutnost tisknout jednorázové lístky.

Moderní design s elegantním lesklým
povrchem a kompaktním krytem harmonicky
ladí s jakýmkoli interiérem.

Díky své univerzálnosti a škálovatelnosti je čtečka vhodná
jak pro jednotlivé přístupové body, tak jako součást
robustního systému.

Door SPA mini
Kompaktní řešení placeného vstupu
Door SPA mini je ideálním prostorově úsporným řešením placeného
vstupu, jež garantuje vysokou úroveň zabezpečení vašeho prostoru.
Platební stanice ovládá elektromagnetický zámek blízkých dveří. Po
zaplacení vstupu (hotově nebo platební kartou) je zámek odblokován
a návštěvníkovi je umožněno vstoupit do dveří, vedle kterých je zařízení
instalováno. Odblokování zámku je možné také bezkontaktní kartou
personálu, případně Eurozámkem (pokud je jím platební stanice
vybavena).
Displej zobrazuje pokyny při provádění platby a informace
o průběhu transakce. Personálu umožňuje zobrazit ﬁnanční výkazy.

VÝHODY
•

Intuitivní informační displej

•

Bezbariérové řešení umožňující efektivně využít dostupný
prostor

•

Ekonomické řešení s vysokou návratností počáteční investice

•

Uživatelsky přívětivý design produktu

•

Čtečka bezkontaktních karet pro přístup personálu

•

Možnost vybavit Eurozámkem

Platební stanice Door SPA mini je dostupná ve verzi na zeď
(Door SPA mini) i do zdi (Door SPA mini W).

* Průměrný počet cyklů mezi poruchami

Finanční analýza
Obecný příklad použití pro placený vstup:
Počet vstupů

Poplatek 10 Kč / osoba

600

6 000 Kč

Měsíčně

18 000

180 000 Kč

Ročně

219 000

2 190 000 Kč

Denně

Příklad použití pro vstup na WC na frekventované benzinové stanici s využitím kupónového systému
Počet vstupů

50 % zákazníků kupón nevyužije
Poplatek 10 Kč / osoba

50 % zákazníků kupón využije
Průměrný nákup 25 Kč

Celková tržba
s produkty Pay2Go

600

3 000 Kč

4 500 Kč

7 500 Kč

Měsíčně

18 000

90 000 Kč

135 000 Kč

225 000 Kč

Ročně

219 000

1 095 000 Kč

1 642 500 Kč

2 737 500 Kč

Denně

EasyGate SPA na veřejných
toaletách v obchodním centru
Provozem turniketů s platebním terminálem na veřejných toaletách
v obchodních centrech lze snadno získat ﬁnance na pokrytí
nákladů na vodu, úklid nebo opotřebení sanity. Přesvědčil se
o tom i náš klient – provozovatel obchodního centra v jednom
z krajských měst České republiky – kterému se investice do
turniketu EasyGate SPA vrátila za necelé čtyři měsíce.

4 měsíce

19 450

97 250 Kč

návratnost
investice

průchodů
měsíčně

tržby za
měsíc

Turniket prémiové kvality
Obchodní centrum disponuje desítkami obchodů, několika
působí nenápadně, přesto nabízí vysokou míru zabezpečení
restauracemi, lékárnou nebo bankou. Každý den jej navštíví tisíce i bezbariérový přístup.
lidí.
Turniket je vybavený 30 páry optických senzorů, které spolehlivě
Pro placený přístup k toaletám tak provozovatel zvolil prémiový detekují pokusy o neoprávněný průchod. Eliminuje se tím
turniket EasyGate SPA, který je díky životnosti pohonné
například tzv. tailgating, kdy se někdo snaží projít přes turniket
jednotky více než 20 milionů cyklů pro veřejné prostory jako
těsně za platící osobou. Nestane se tak, že projde parta více lidí,
stvořený. Dvě otočná křídla s 10mm tvrzeným sklem, prosklené
kteří zaplatili jen za jednu osobu.
boční panely a konstrukce z kartáčované nerezové oceli

Placení kartou i hotově
Pro pohodlí návštěvníků nabízí turniket EasyGate SPA dvojí způsob
placení. K dispozici je klasický automat na kovové mince i bezkontaktní
terminál pro platbu kartou, mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami.
Návštěvník prostřednictvím displeje dostává instrukce o možnostech
platby nebo potvrzení o zaplacení, takže je dobře informován a vždy
ví, co má dělat.
Turniket je vybavený čtečkou služebních karet zaměstnanců k průchodu
úklidového nebo servisního personálu a umožní také nahlížet na ﬁnanční
výkazy přímo na displeji.
Investice se vrátila již za 4 měsíce
Ačkoliv provozovatel obchodního centra nastavil relativně nízkou cenu
5 Kč za vstup, při návštěvnosti toalet 19 450 lidí měsíčně se mu investice
do turniketu EasyGate SPA vrátila již za 4 měsíce* provozu.
Zajímavostí je, že více než 90 % zákazníků za vstup na toalety platí
hotově, tedy prostřednictvím automatu na mince. Pouze 10 % lidí volí
bezhotovostní platbu kartou.

* Uvedená návratnost investice vychází ze speciﬁcké konﬁgurace produktu EasyGate SPA

Technické parametry
EasyGate SPA

BAR SPA

Door SPA

Door SPA mini

Turniket s technologií otočných
křídel

Tříramenný / jednoramenný
trnový turniket

Elektromagnetický zámek
(ovládání až 3 dveří)

Elektromagnetický zámek
(ovládání 1 dveří)

1 400 × 1 290 × 1 200 mm
(model Premium)

1 690 × 867 × 702 mm
(model s jedním ramenem)

770 × 500 × 250 mm

300 × 400 × 152 mm

Patentovaný motor
(MCBF* = 10 000 000 cyklů)

Patentovaný motor
(MCBF* = 10 000 000 cyklů)

-

-

30 párů IR senzorů

2x (podlezení / přeskočení) volitelné

-

-

Ano

Ne

Ne

Ne

Nouzový režim

Automatické otevření křídel

Automatické sklopení ramena
(model s jedním ramenem)

Automatické otevření dveří

Automatické otevření dveří

Maximální šířka průchodu

920 mm (model Premium)

570 mm

-

-

Nerezová ocel

RAL nástřik

RAL nástřik

Nerezová ocel

230V AC

230V AC

230V AC

230V AC

Konzole / Rampa LT

Konzole / Rampa LT

Zavěšení na stěnu / instalace
do stěny

Zavěšení na stěnu / instalace
do stěny

Ano

Ano

Ano

Ano

Mincovník s funkcí cashback

Mincovník s funkcí cashback

Mincovník s funkcí cashback

Mincovník

Čtečka čárových / QR kódů
Platební terminál pro bezkontaktní
platbu kartou. Validátor žetonů

Čtečka čárových / QR kódů
Platební terminál pro bezkontaktní
platbu kartou. Validátor žetonů

Čtečka čárových / QR kódů
Platební terminál pro
bezkontaktní platbu kartou.
Validátor žetonů

Platební terminál pro
bezkontaktní platbu kartou.
Validátor žetonů

Ano

Ano

Ano

Ano

Ochranný spínač

Euroklíč

Typ
Rozměry
Pohonná jednotka
Optické sensory
Detekce tailgatingu**

Standardní povrchová úprava
Napájecí zdroj
Montáž
Pay2Go aplikace
Standardní platební metody

Volitelné platební metody

Čtečka bezkontaktních karet

Další volitelná výbava

Ochranný spínač
Nouzové tlačítko
Zvukový výstup
Dálkový ovladač
Osvětlení křídel

* Mean Cycles Between Failures – průměrný počet cyklů mezi poruchami

Ochranný spínač
Nouzové tlačítko
Dálkový ovladač

** neoprávněný průchod v těsném závěsu oprávněné osoby
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Speciﬁkace mohou být změněny bez předchozího upozornění
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