ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Έναρξη εργασιών το 1979
Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και γραμμή παραγωγής στη Θεσσαλονίκη
Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων self service λύσεων με:
➜Αυτόματους Πωλητές Καυσίμων
➜Τερματικά Έκδοσης & Παραλαβής Εισιτηρίων
➜Συστήματα Διαχείρισης Μετρητών & Εξαργύρωσης Κερδών σε
Καταστήματα VLT
➜Συστήματα Αυτόματων Πληρωμών
➜Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων
Στοχεύουμε τόσο σε Ελλάδα όσο και σε διεθνής αγορές μέσω συνεργατών
και έχουμε ήδη παρουσία σε Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη και Μέση
Ανατολή

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Λειτουργούμε ως ενιαίο σημείο αναφοράς, καθώς:
➜Αναπτύσσουμε

και προσφέρουμε Self Service Εφαρμογές &
Σύστημα Απομακρυσμένης Διαχείρισης

➜Σχεδιάζουμε

και κατασκευάζουμε τερματικά υψηλών
προδιαγραφών, χρησιμοποιώντας περιφερειακά από
κορυφαίους οίκους του εξωτερικού

Με γνώμονα το συμφέρον των κοινών μας πελατών, είμαστε σε
στενή επαφή με τους συνεργάτες μας ώστε να παραδίδουμε
ολοκληρωμένες και βελτιστοποιημένες λύσεις, ενοποιημένες με
ήδη υπάρχοντα συστήματα.

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ
Σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας
εξελιγμένα, ευέλικτα και με δυνατότητα αναβάθμισης τερματικά
αυτοεξυπηρέτησης, υιοθετώντας τελευταίες τεχνολογίες και περιφερειακά
επώνυμων οίκων
Προσφέροντας
➜προϊόντα λογισμικού για self service συναλλαγές, εξειδικευμένα για κάθε αγορά
➜δυνατό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου & διαχείρισης δικτύου, το Total Care
Συνδυάζοντας υλικό και λογισμικό και μετατρέποντας το σε
➜ισχυρή κάθετη επιχειρηματική λύση
➜ευέλικτη προσαρμοσμένη λύση
Ενσωματώνοντας πλήρως
τις λύσεις μας στο περιβάλλον και τα συστήματα των πελατών μας
Προσαρμόζοντας
τα τερματικά και το λογισμικό στις ανάγκες του πελάτη

ΤΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ
Συνδυασμός έτοιμων
εφαρμογών με δοκιμασμένα
τερματικά

Έτοιμες λύσεις

Σχεδίαση και
υλοποίηση
ειδικών έργων
(Custom projects)

Επέκταση ή τροποποίηση
υπάρχοντών τερματικών.
Σχεδιασμός και κατασκευή
νέων τερματικών. Επέκταση
υπάρχουσας εφαρμογής
λογισμικού ή εκ νέου
υλοποίηση

ΤΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ

ΈΤΟΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Τερματικά

Έτοιμες προς
χρήση
εφαρμογές

Total Care
Platform
Σύστημα απομακρυσμένου
ελέγχου & διαχείρισης

Τάχιστη εφαρμογή – minimum κόστος επένδυσης

Υπηρεσίες
διασύνδεσης

ΈΤΟΙΜΕΣ SELF SERVICE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανανέωση χρόνου ομιλίας
 Online ή από στοκ κωδικών

Πληρωμές
 Λογαριασμών κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών, ασφαλειών, συνδρομών,
τηλεόρασης, πληρωμή δωρεές, καταθέσεις για συμμετοχές, κ.α.
 Πληρωμή οφειλών προς το δημόσιο (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κ.α.)

Διαχείριση εγγράφων
 Σάρωση, στοιχειοθέτηση, συρραφή, αποθήκευση και έκδοση αποδεικτικού επιτυχούς
κατάθεσης με παράλληλη αποστολή ηλεκτρονικού αντίγραφου για διεκπεραίωση.

 Έκδοση πιστοποιητικών κι εγγράφων με δυνατότητα σφράγισης

Αγορά credits και εξαργύρωση κερδών

Συναλλαγές δημοσίου
 Συλλογή πληρωμών από πολίτες για υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα (φόροι,
ασφαλιστικές εισφορές κ.α.)
 Κατάθεση δικαιολογητικών και εκτύπωση πιστοποιητικών

Συναλλαγές πιστότητας
 Αναγνώριση πελάτη μέσω κάρτας, barcode, RFID ή συσκευών NFC.
 Ενημέρωση πόντων

Ανεφοδιασμός οχήματος
 Αυτοεξυπηρέτηση στον ανεφοδιασμό οχημάτων

 Εργαλεία για υπαλλήλους πρατηρίων καυσίμων

Τραπεζικές συναλλαγές

 Πίστωση online Λογαριασμού ή Αγορά TiTo

 Πληρωμή δόσεων κάρτας

 Εξαργύρωση εισιτηρίου

 Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας

 Ανταλλαγή μεγάλων χαρτονομισμάτων με ίσης αξίας μικρότερα

 Πληρωμή δόσεων δανείου

 Πληρωμή Jackpot

 Κατάθεση σε λογαριασμό

 Έκδοση κουπονιών

 Ενημέρωση βιβλιαρίου

Έκδοση εισιτηρίων

Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών

 Κράτηση, πληρωμή & έκδοση εισιτηρίων

 Sales Assistant

 Πληρωμή & έκδοση εισιτηρίων

 Δώρο-επιταγές

 Έκδοση προπληρωμένων & προκρατημένων εισιτηρίων

 Κουπόνια

ΟΙ SELF SERVICE ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Αυτόματοι Πωλητές Καυσίμων

Τερματικά Αγοράς & Παραλαβής Εισιτηρίων

Διαχείριση Μετρητών & Εξαργύρωση Κερδών σε VLTs

Γρήγορος & ασφαλής Self Service ανεφοδιασμός καυσίμων

Λύσεις εισιτηρίων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Θεάματα,
Αθλητικούς και άλλους χώρους

Self Service Λύσεις για Αγορά Credits, Εξαργύρωση Κερδών
και Διαχείριση Μετρητών σε Καταστήματα VLT.

Συστήματα Αυτόματων Πληρωμών

Διαχείριση Εγγράφων

Custom Projects

Κατάλληλα για Τραπεζικούς Οργανισμούς, Δημόσιο & ΟΤΑ, Ταχυδρομεία,
Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, Καταστήματα Λιανικής & Τηλεπικοινωνιών.

Λύσεις κατάλληλες για υπηρεσίες Δημοσίου προς Πολίτες, Εταιρειών
προς Καταναλωτές, HR Εταιρειών προς το προσωπικό κ.ά.

Consultation – Design – Prototype
Pilot Phase – Roll-Out – Support

ΤΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (CUSTOM PROJECTS)
Τα 35 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας
μας στα self service συστήματα, θα σας
βοηθήσουν να κατανοήσετε πλήρως τις
πραγματικές σας ανάγκες, χαράζοντας την
σωστή στρατηγική

Συμβουλευτική
Σχεδιασμός

Η Unixfor, μια κάθετη μονάδα παραγωγής
self service συστημάτων, σχεδιάζει,
κατασκευάζει & αναπτύσσει συνολικά τις
προσφερόμενες λύσεις

Πρωτότυπο
Πιλοτική φάση

Με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το
πιλοτικό στάδιο, προχωράμε σε τυχόν
επιθυμητές ή αναγκαίες αλλαγές.

Λεπτομερής συζήτηση σχετικά με
λειτουργίες, χρηστικότητα και κάθε άλλη
συμπληρωματική λειτουργία τόσο σε
επίπεδο λογισμικού όσο και στο hardware

Εγκατάσταση ενός μικρού αριθμού
συστημάτων στα σημεία ενδιαφέροντος
με σκοπό μια αρχική αξιολόγηση

Βελτιώσεις
Εγκατάσταση & Υποστήριξη

Έχοντας κλείσει τον κύκλο παραγωγής
του έργου, εκτελούμε το roll-out πλάνο και
μπαίνουμε στη φάση υποστήριξης

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συστήματα
Αυτόματων
Πληρωμών
Multi function
payments

Αυτόματοι Πωλητές Καυσίμων

ΔιαχείρισηGaming
Μετρητών
σε καταστήματα VLT
Redemption

Τερματικά Έκδοσης Εισιτηρίων

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων

Κατάθεση Μετρητών

Ανανέωση Βιβλιαρίων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Σχεδιάζουμε τα τερματικά μας με τρόπο που να επιτρέπει την αναβάθμιση
εξοπλισμού και μετά την εγκατάσταση

Πακέτο αναβάθμισης
για απόδοση ρέστων
σε κέρματα
Πακέτο αναβάθμισης
για πληρωμή με
κάρτας
Πακέτο αναβάθμισης
για απόδοση ρέστων
σε χαρτονόμισμα

Βασικός εξοπλισμός

Αναβαθμισμένος
εξοπλισμός

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Κατάθεση επιταγών

Πρόσθεση νέων
συναλλαγών με επέκταση
του τερματικού

Ταχυδρομικές
υπηρεσίες

Έκδοση εισιτηρίων

Εκτύπωση
εγγράφων

Ενημέρωση βιβλιαρίων

Κατάθεση και
εκτύπωση εγγράφων

Έκδοση καρτών

Οθόνη
προβολής
διαφημιστικών
μηνυμάτων

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Unixfor έχει

Και προσφέρει στους συνεργάτες της

➜ Βαθιά ειδίκευση σε λύσεις
αυτοματοποίησης συναλλαγών
➜ Δοκιμασμένες, έτοιμες
επιχειρηματικές λύσεις για
διάφορες αγορές
➜ Προσαρμοσμένες λύσεις με εκτενή
συμβουλευτική υποστήριξη
➜ Ευελιξία να καλύψει ειδικές ανάγκες
της αγοράς
➜ Δυνατότητα εκτέλεσης μικρών
παραγγελιών με ανταγωνιστική
τιμολογιακή πολιτική
➜ Δυνατότητα παραμετροποίησης
τόσο των τερματικών όσο και του
λογισμικού
➜ Επιτυχημένη Μεθοδολογία
προσέγγισης στο αντικείμενο κάθε
συνεργασίας

➜ Υποστήριξη στις ενέργειες πώλησης
(από κοινού επαφές/επιδείξεις σε
πελάτες)
➜ Τεχνογνωσία
➜ Εγγύηση στα προϊόντα
➜ Τεχνική υποστήριξη δεύτερου
επιπέδου τόσο για υλικά όσο και το
λογισμικό
➜ Ανταλλακτικά υλικά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Περισσότερα από 1.500 ενεργά τερματικά, τα οποία εξυπηρετούν χιλιάδες συναλλαγές καθημερινά

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας…

Κεντρικά γραφεία
Κ. Μεταξά 12, 17455, Άλιμος
Παραγωγή
19ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Σερρών, 57200 Δρυμός, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 210 998 7500 Fax: +30 210 992 9513
unixfor@unixfor.com
www.unixfor.com

