
  

Trạm thanh toán - Paystation MK 
Tiền phạt và tiền phí. 

 

                              
 
 
Lợi ích cho bạn đọc: 

. Nộp lệ phí và tiền phạt trực tiếp tại hệ thống 
SelkCheck. 

. Chấp nhận thẻ Discover, Visa, MasterCard, 
American Express, Debit Cards, tiền mặt và 
tiền kim loại. 

. Thanh toán chỉ sau khi xác nhận thông qua 
hệ thống tự kiểm tra SelfCheck. 

. Giấy biên lai, thư điện tử hoặc thông báo 
sau giao dịch. 

 
 
 
 
 

Lợi ích cho thư viện: 

. Thư viện không giao dịch bằng tiền mặt. 

. Tất cả các giao dịch được xác nhận thông 
qua phần mềm mk LibManager. 

. Giao tiếp ILS thông qua CIP2 và NCIP. 

. Có thể đặt bên cạnh hệ thống tự kiểm tra 
SelfCheck hoặc ki ốt đứng độc lập ở một 
nơi khác. 

. Thiết kế nhằm bổ sung cho hệ thống tự 
kiểm tra SelfCheck. 

. Bảo trì từ xa thông qua kết nối bảo mật VPN. 

 

Thiết bị đầu cuối: 

. Dễ dàng lắp đặt thiết bị đầu cuối SelfCheck 
mk. 

. Sử dụng giao diện từ SelfCheck. 
 
 
Ki ốt: 

. Vị trí mô đun bên ngoài thiết bị ShelfCheck. 

. Sử dụng giao diện từ SelfCheck. 

. Thay đổi chức năng sẵn có. 
 
 
Ki ốt đứng độc lập: 

. Có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trong thư viện. 

. Với giao diện riêng. 
 
 
Chi tiết kỹ thuật: 

. Kích thước: Rộng 12 x dài 7,5 x cao 36 inch. 

. Trọng lượng: 14kg không có máy đổi tiền, 
nhận thanh toán hóa đơn hoặc thẻ tín dụng 
mà hệ thống đã cài đặt. 

. Nguồn cung cấp:  
     + 24VDC, 6,25 amp, 5VDC, 3,5 amp 

. Cổng lưu thông: 
Loại USB B, giao diện RS-232 hoặc RS-485 
được thiết kế để hỗ trợ lên đến 255 thiết bị 
trên mạng cùng nối tiếp. 

. Chứng nhận ETL & CE Listed, RoHS. 
 

Tùy chọn: 

. Gắn kết: 
Aluminum base plate - 12 x 8 x 0.124 in 
Vật liệu Nhôm  chủ yếu - 12 x 8 x 0.124 
inch. 
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