
STRAVOVÁNÍ

BOX objednávkový s dotykovou obrazovkou a čtečkou
Zařízení vybavené aktivním barevným 17“ dotykovým displejem, pevným diskem, síťovou kartou, 

čtecím zařízením pro bezkontaktní identifikaci. BOX slouží k objednávání, odhlašování, změně druhu 
jídla, burze, atd. Zároveň může sloužit jako řídící PC k ovládání celého zbytku systému (výdejové, 
objednávkové, minutkové a informační terminály) nebo jako server.

Charakteristika:
Ovládání: dotyková obrazovka, 

objednávání na libovolné období, 
vzhled a funkčnost stejná jako 
internetové objednávky.

Display: barevný aktivní grafický 
display o velikosti 17” (43 cm) 
Identifikační vstupy: nejčastěji 
moderní čtečky určené pro 
bezkontaktní identifikaci, ale v 
případě potřeby i Dallas aj.

Uložení dat: na pevný disk o kapacitě 
min. 300GB nebo SSD disk

Provoz na záložní zdroj: 30 až 60 
minut dle provedení a použití

Velikost: cca 440x530x230 mm
Napájení: 230V, odběr 50 až 75W (dle 

provedení), volitelně doplněno 
záložním zdrojem UPS

Rozsah pracovních teplot: (vnější 
prostředí) 0 až 30 C

Připojení k LAN: TCP/IP (RJ45)
Komunikace s terminály: (výdejové, 

objednávkové, minutkové 
a informační) zpravidla pomocí 
sběrnice RS 485 (COM)

Variantní provedení:
Touch antivandal
(tvrzené sklo)

Další informace:
Z-WARE, Vladimír Zavřel 
603 521 034, www.z-ware.cz
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STRAVOVÁNÍ

Kryt boxu je vyroben z povrchově upraveného 
plechu.

Zákazník může zvolit i jiné barevné nebo 
materiálové provedení včetně nerezového 
plechu. Doba dodání zakázky tohoto typu se 
prodlužuje o 3 až 4 týdny.

Box je vybaven výklopnou přední stěnou 
a umožňuje proto komfortní přístup ke všem 
dílům.

Přívod napájení a připojení k LAN je zpravidla 
řešeno skrze zadní stěnu boxu.

K boxu je možné připojit i tiskárnu pro tisk 
náhradních stravenek při zapomenutém čipu.

Box je vybaven dvěma nezávislými zámky 
a dvěma aktivními větráky.

Ve spodní části boxu zpravidla bývá záložní 
zdroj. (v připojeném obrázku záložní zdroj není 
použit)

Vzhled a funkčnost aplikace (programu) pro 
internetové objednávání a objednávkového 
boxu je shodná. Liší se jen způsobem přihlášení. 
Na boxu se používá se čip přiloží ke čtečce 
a strávník se automaticky přihlásí.
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