
:نقدم لكم



معلومات عنا

1979ابتدأنا في 

مركزنا الرئيسي في أثينا، ومنشآت إنتاجنا في تسالونيكي، اليونان

نقدم تنوعاً واسعاً من أنظمة حلول الخدمة الذاتية

صناديق دفع خارجية لمحطات الوقود•

آالت بيع تذاكر•

VLTالتعامل مع النقد في صاالت األلعاب •

أنظمة دفع مؤتمتة•

حلول التعامل مع المستندات•

ولدينا حتى اآلن تواجد في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق األوسطنسعى بنشاط للوصول إلى األسواق الدولية من خالل شركائنا



ما نفعله

:طريقعنللتسوقواحدكمكاننعمل

ياتوبرمجالذاتيةالخدمةتطبيقاتوتطويرتصميم•

:إلىباإلضافةمراقبة،

منهافئتفيأجهزةأفضلوتجميعوتركيبتصميم•

الذاتيةللخدمةالذكيةحلولناأجل

جاهزةوالالمتفوقةالذاتيةالخدمةأكشاكمنتشكيلتناتسد

زةالمتميالصناعاتمنلعددخاصةومتطلباتحاجاتللعمل

كاملة حلوالً مثلى متنعمل بشكل لصيق مع شركائنا ونزود

لمنفعة عميلنا المشتركشاملة 



OUR SELF SERVICE SOLUTIONS

آالت بيع خارجي لمحطات الوقود آالت بيع تذاكر VLTإدارة النقد لصاالت األلعاب 

أنظمة دفع مؤتمتة حلول التعامل مع المستندات مشاريع حسب الطلب

ت الوقودحلول الخدمة الذاتية للدفع المصممة خصيصاً لتعبئة سريعة وآمنة في محطا حلول الخدمة الذاتية لبيع التذاكر للنقل والتسلية والرياضة والمرافق ألخرى VLTحلول الخدمة الذاتية للشراء بالدين، وإدارة النقد واإلسترداد في صاالت األلعاب

ات العامة مناسب للتعامل المصرفي، المؤسسات الحكومية، مكاتب البريد، شركات الخدم

والتجزئة وشركات اإلتصاالت

الموظف مناسب للتعامل بين الحكومة والمواطن وبين الشركة والمستهلك، وبين الشركة و

وخدمات أخرىلديها

نموذج أولي–تصميم –إستشارة 

الدعم–اإلنتاج –مرحلة التجربة 



كيف نقوم بالعمل

بتصميم وتصنيع
دث أكشاك متطورة مرنة ويمكن تطويرها أثناء العمل لتتضمن أح

 ً التكنولوجيا والطرفيات األقضل تقنيا

بتأمين
تطبيقات جاهزة للعمل لعمليات الخدمة الذاتية
 أدوات تطوير التطبيقات بواسطة يونيكسفورSDK
نظام قوي للمراقبة واإلدارة عن بعد، عناية شاملة

بضم األكشاك والبرمجيات إلنتاج
حلول عمل قوية للخدمة الذاتية
حلول مرنة أساسية تزود األساس للتطوير الذاتي اإلضافي

بدمج
حلولنا مع البنية التحتية الموجودة لدى العمالء

بتفصيل وتعديل
األكشاك والبرمجيات حسب حاجات العميل



ما نزوده

لألعمالحلول 

حلول مدمجة إختيارياً 

قياسيةأكشاك 
تطبيقات جاهزة للعمل

نظام مراقبة وإدارة عن بعد

إدماجخدمات 

أكشاك قياسية
أدوات تطوير التطبيقات من يونيكسفور

بداية سريعة وخدمات إستشارية

بعدنظام مراقبة وإدارة عن 

 ً أكشاك مصممة خصيصا

معدّلةبرمجيات 



جاهزة للقيام بعمليات الخدمة الذاتية

عمليات والء
 تعريف العميل باستخدام أي نوع من البطاقات أو الباركود أو تعريف بترددات الراديو أوNFCالخ.

اتصال دفعوي أو على االنترنت مع المضيف

تطبيق أي نظام والء

تعبئة وقود
تعبئة وقود خدمة ذاتية

مساعدة موظف المحطة

التعامل المصرفي
توطين رصيد بطاقات االئتمان

تعبئة البطاقة المسبقة الدفع

تسديد دفعات القرض

إيداع في الحساب المصرفي

تحديث دفتر الحساب

بيع منتجات وخدمات
موظف مبيعات

قسائم هدية

قسائم إلكترونية

بطاقات
حجز بطاقات

دفع ثمن البطاقات

 أو فعلي/بشكل إلكتروني و-)توصيل البطاقات:

بطاقة بالستيكية

ورق

تحديث فوري

 ً تحديث على االنترنت أو باستخدام مجموعة ترميزات معينة مسبقا

دفع الفواتير

ية والمساهمات فواتير الماء والكهرباء واالتصال والتأمين واالشتراكات والعضويات والتلفاز والمؤسسات الخير

والتبرعات

 (ضرائب البيع وضريبة الطرقات والتأمينات اإلجتماعية، الخ)دفع االلتزامات الحكومية...

معالجة المستندات

طباعة وإيداع ومسح وتجميع وتوجيه الصور االلكترونية حتى حجمA4  إلى الجهات التجارية المعنية

وإصدار رقم تعريف إيداع فريد أو شهادات ومستندات رسمية

شراء واسترداد األلعاب
 شراء رصيد لالعبين في حسابات االنترنت أوTiTo

استرداد رصيد أو بطاقة الالعبين نقدياً أو بشكل آخر

صرف العملة

ألعاب جوائز مالية

إصدار قسائم استرداد، هدايا

معامالت حكومية

 رسوم مثل ضرائب البيع وضريبة الطرقات ومساهمات التأمينات اإلجتماعية وال)جباية دفعات المواطنين

...(الخاصة، الخ

 تقديم الطلبات والمستندات لمختلف الدوائر الحكومية والحصول على رخص: مثل)خدمة المهام اإلدارية ،

...(الخ



األكشاك والوظائف

أنظمة دفع مؤتمتة وملحقاتها

إدارة النقل واسترداد األلعاب

أكشاك الدفع في الخارجمعالجة المستندات

آالت بيع تذاكر



المنشآت اإلرشادية



Strategic Partners

لماذا الشراكة معنا

يونيكسفورتقدم 

واسعة في الموضوعخبرة

للصناعات المتعددةومختبرة تحت ظروف صعبةجاهزة حلوالً لألعمال 

لتناسب حاجاتكممعدّلةحلول أعمال 

مع دعم إستشاري واسعحلوالً متكاملة 

لتناسب متطلبات السوق الفريدةمرونة

بكميات صغيرة بأسعار مجدية التكلفةإمكانية تقديم طلبيات 

حسب المواصفات الفريدة للمشروعتعديل الكشك والبرمجيات إمكانية 

بأفضل أساليب التعامل والمنهجياتشراكة تتمتع 

(عروض للعمالء–إتصاالت مشتركة )دعم وتعزيز مبيعات الشركاء 

براعة في الدعم الفني

كفالة المنتجات

دعم من المستوى الثاني لألجهزة والبرمجيات

قطع الصيانة

وتقدم للشركاء



!شكرًا لكم
...لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بنا

http://www.unixfor.com/en/contact-us

