
Jednotné získání dat z různých druhů automatů 
Protocol automatu je nezávisvlý zisku dat
Podpora všech bezhotovostních funkcí 

Jednoduché a rychlé získání auditu
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Auslesemöglichkeiten

Univerzální řešení 
vašeho auditu

Vending



Currenza audimax je univerz§ln² Śeġen² k 
z²sk§n² vaġich  audit dat jednoduġe, kdy 
nez§leģ² jakĨ druh automatu a protokolu 
pouģ²v§te.

Rentabilita:
• Jednotn® z²sk§n² dat ï ze sm²ġenĨch druhŢ vaġich automatŢ
• PŚizpŢsobeno pro dodateļnou mont§ģ do automatu s audit jednotkou
• Sjednocen² dat, kter® byly doposud v odliġnĨch form§tech - nyn² je
   zde jeden form§t a instalace je velice jednoduch§
• Producty, cash flow a informatce o vĨnosech, nezavisle na protokolu
   automatu
• Obs§hl® bezhotovostn² funkce v jednom zaŚ²zen²

Flexibilní získání dat:
• Jednoduch® sb²r§n² dat z audimax pomoc² v²ce druhŢ zaŚ²zen²  
• Standard: vyļten² pŚes Data key pŚes zabudovanou Ant®nu
• Dalġ² moģnosti vyļten²:
   - NRI USB Audit Stick: vyļten² pŚe IrDA nebo printer kabel
   -                                 : vyļten² pŚes GSM modul ²ntegrovanĨ v
    c2 mincovn²ku
   -Palm: vyļten² pŚes Dex protocol 

Získání úplných dat:
• Rozġ²ŚenĨ prostor k pŚedvolbŊ dat pŚes volnĨ WinDate software 
• Data jsou poskytnuty ve standartu EVA-DTS nebo Excel form§tu

Dodané data
• Cash flow data z platebn²ho syst®mu pŚes MDB
• Vending machine data pŚes Exe, BDV, MDB

S currenza audimax audit potŚebujete jen jeden system.
Vyļten² auditu nebylo nikdy tak jednoduch® a efektivn².

Universial audit retrieval solution

Palm

Airport GSM module

NRI Data key

NRI USB Audit Stick

EVA-DTS

Excel 

NRI is a part of Crane Payment Solutions
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