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KARTOMAT SMART KIOSK

Rešitve za pametna mesta in skupnosti

Smart kiosk je bil oblikovan z vizijo pripeljati vsak vidik digitalizacije tako na 
področje pristopne kontrole kot prodaje vstopnic z možnostjo uporabe na 
vstopničnem sistemu.

Vzajemno do prave rešitve



Kartomat smart kiosk uporabniku omogoča
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Področja uporabe

  muzeji, znamenitosti in arene,

  termalna kopališča,

  naravni, športni parki in zabaviščni objekti,

  kampi in PZA- ji (avtomatiziran nakup storitev in ponudba informacij),

  letališča (doplačilo za dodatno prtljago),

  mestna središča,

  nakupovalni centri,

  parkirišča,

  javni prostori.

  nakup in plačilo vstopnic, vozovnic, bonov in ostalih storitev;

  nakup in podaljševanje veljavnosti brezstičnih kartic v fitnes studiih 
in drugih abonentskih dejavnostih;

  nakup storitev bivanja v kampu ali na postajališčih za avtodome 
(PZA);

  možnost prevzema vstopnic kupljenih preko spleta;

  možnost koriščenja vavčerjev ali kartic zvestobe za pridobivanje 
popustov;

  nudenje medijskega prostora;

  obveščanje in posredovanje informacij.

Prireditveni prostor Javna infrastruktura Turistična znamenitost



Funkcionalnosti sistema

  Avtomatizacija prodaje in plačil;

  Intuitivna zasnova – hitri dostop do najbolj prodajanih 
vstopnic in storitev omogoča prihranek časa in nakup 
vstopnice ali storitve z enim dotikom;

  Možnost izbire več jezikov;

  Možnost omejitve prodajnega časa (od/do) v primeru 
vzporedne fizične prodaje;

  Možnost integracije negotovinskega plačilnega sistema 
in povezava z zunanjimi sistemi preko API vmesnikov.
Brezgotovinsko in brezpapirno poslovanje pomeni, da se 
izognemo pobiranju iztržkov, zmanjša se možnost napak 
in poveča varnost poslovanja;

  Možnost trženja oglasnega prostora;

  Možnost povezave z obstoječo blagajno ali programom za 
prodajo preko spleta;

  Možnost določanja nivojev dostopa in privilegijev 
posameznega uporabnika;

  Oddaljen dostop do podatkov preko katerekoli naprave 
(računalnik, tablica, pametni telefon);

  Pregled poslovanja kartomata preko spletne aplikacije v 
oblaku (izpisa analitike prodaje v času);

  Standardizirani podatki omogočajo izvoze za druge 
namene;

  Avtomatsko potrjevanje računov v on-line načinu;

  Modularnost sistema omogoča naknadne integracije 

dodatnih modulov in funkcionalnosti.
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Prednosti naše rešitve

Ekonomična zasnova, velik format zaslona na dotik, zanesljivo delovanje in prilagodljiv 
dizajn ter enostavno upravljanje in uporaba. 

Visoka stopnja zaščite pred tatvinami in vandalizmom. 

Namenjen za zunanjo in notranjo rabo. 
24-urno delovanje povečuje prodajo, saj omogoča nakup kadarkoli. 

Takojšnja obdelava zbranih podatkov in posredovanje informacij v nadzorni center.

Oddaljen dostop preko CMS nadzorne plošče pospeši in poenostavi urejanje 
vsebine namenjene uporabnikom. Uporaba aplikacije na vseh napravah: osebni 
računalnik, tablica in pametni telefon.

Prihranek časa.

Različna plačilna sredstva. 

Avtomatsko obveščanje administratorjev preko e-pošte, SMS-ov ali preko 
centralnega sistema. Velika preglednost in nadzor nad poslovanjem.

Povezljivost sistema z zunanjimi aplikacijami in rešitvami preko API vmesnikov. 
Moduli v razvoju: modul Brezpapirno parkiranje, modul On-line nakup za trgovine, 
modul ID za avtomatsko identifikacijo gostov.

Skladnost s trenutno veljavno zakonodajo in celovita zaščita anonimnosti podatkov.

Enostavna umestitev kartomata v prostor in enostavna prestavitev na drugo lokacijo.

Zmanjšanje čakalnih vrst.
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Zakaj izbrati nas?

Stopite v stik z nami

Evropska sredstva za vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

Implementiramo:

  tehnološko napredne rešitve, ki zagotavljajo operativno odličnost in ustvarjajo dodano vrednost 
na ključnih področjih;

   enostavne in stroškovno učinkovite rešitve za najboljše rezultate;
  rešitve, ki temeljijo na modularnem pristopu, ki omogoča spremembe in nadgradnjo sistema;
   celostno in kontekstualno zasnovane rešitve, ki pripomorejo k hitrejšemu doseganju ciljev in 

razvoju novih funkcionalnosti skladnih s potrebami naročnikov in uporabnikov.

V kolikor je rešitev za vas zanimiva, vam pripravimo predstavitev v živo ali preko konferenčnega 
klica, pošljemo dodatne informacije, pomagamo pri pripravi razpisne dokumentacije ali svetujemo 
pri načrtovanju integracije tovrstnih rešitev.

www.palisada-sistemi.si

info@palisada-sistemi.si

+386 (0)4 581 2039

+386 (0)40 516 376 

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za Javni 
razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. 

V okviru razpisa bodo sofinancirane priprave, organizacija, izvedba in 
promocija demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest 
in skupnosti. Upravičenci bodo občine, združene v konzorcij.

Rezultati projektov morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in 
storitve na osnovi tehnologije interneta stvari, in sicer na področjih 
upravljanja z viri in infrastrukturo; skrbi za okolje; zdravega in aktivnega življenja; mobilnosti, logistike 
in transporta; kulture, športa in turizma ter varnosti in zaščite.

Namen razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin.
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Vzajemno do prave rešitve

https://www.gov.si/novice/2021-02-09-evropska-sredstva-za-vzpostavljanje-pametnih-mest-in-skupnosti/

