
SELF SERVICE ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ



Το σύγχρονο πρατήριο καυσίμων πρέπει να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα και με

ασφάλεια, προσφέροντας έξυπνους εναλλακτικούς τρόπους εφοδιασμού των οχημάτων



ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με την εγκατάσταση και λειτουργία ενός

Αυτόματου Πωλητή Καυσίμων, ικανού να δεχτεί

οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής, αποκτάτε

ισχυρά πλεονεκτήματα όπως

Αδιάλειπτη λειτουργία του πρατηρίου (24x7)

με ή χωρίς προσωπικό αυλής

Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης

Αναβάθμιση της εικόνας του πρατηρίου



SELF SERVICE ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, 

ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΥΣΗ

Αυτόματοι Πωλητές 

Καυσίμων - OPT

Λογισμικό υποστήριξης 

πώλησης καυσίμων

Λογισμικό 

απομακρυσμένης 

Διαχείρισης και 

επίβλεψης OPT

Διασύνδεση με οποιαδήποτε σύστημα

εισροών-εκροών



ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

➜OPT - Αυτόματοι Πωλητές Καυσίμων

Κατασκευασμένοι με περιφερειακά τελευταίας τεχνολογίας, ακολουθώντας 

αντιβανδαλιστικά και υψηλής ασφάλειας standard, οι Αυτόματοι Πωλητές της Unixfor 

είναι σχεδιασμένοι να αντέχουν δύσκολες καιρικές συνθήκες και φόρτο εργασίας

➜ FillApp - Λογισμικό υποστήριξης πώλησης καυσίμων

Η εφαρμογή λογισμικού που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Αυτόματου Πωλητή 

Καυσίμων. Καθοδηγεί διαδραστικά τόσο τον τελικό χρήστη στην εκτέλεση και 

ολοκλήρωση του εφοδιασμού, προσφέροντας επιλογές στον τρόπο πληρωμής (με 

μετρητά/κάρτα), με απόδοση ρέστων, με ειδικές λειτουργίες για κατόχους καρτών 

στόλου, όσο και το υποστηρικτικό προσωπικό του πρατηρίου στις καθημερινές 

εργασίες του (Κλείσιμο ταμείου, αποσυμφόρηση/εφοδιασμός Αυτόματου Πωλητή). 

➜Total Care - Λογισμικό απομακρυσμένης Διαχείρισης και επίβλεψης OPT

Μία μοναδική πλατφόρμα επίβλεψης και διαχείρισης των εγκατεστημένων Αυτόματων 

Πωλητών Καυσίμων

Αυτόματοι 

Πωλητές 

Καυσίμων -

OPT

Λογισμικό 

υποστήριξης 

πώλησης 

καυσίμων

Λογισμικό 

απομ/νης

Διαχείρισης 

και επίβλεψης 

OPT



Η ΣΕΙΡΑ OPT ONE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ*

➜16:9 Οθόνη αφής 10,4”

➜Εκτυπωτή αποδείξεων

➜Η/Υ βιομηχανικού τύπου

➜EMV EFT/POS αναγνώστη καρτών

και κρυπτογραφημένο PINPad

➜Αναγνώστη NFC/RFID

➜Αναγνώστη barcode

➜Ηχεία

➜Μοντέλο OPT One Single: επιτοίχια ή 

επιδαπέδια τοποθέτηση

➜Μοντέλο OPT One Double: διπλής όψης

*ανάλογα το μοντέλο

Μικρό σε μέγεθος μοντέλο, με δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης

Οθόνη αφής

Υβριδικός EMV EFT/POS 

αναγνώστης καρτών & 

κρυπτογραφημένο PINPad

Αναγνώστης 

NFC/RFID

Αναγνώστης 

barcode

Σημείο παραλαβής 

απόδειξης

Λογισμικό 

υποστήριξης 

πώλησης 

καυσίμων

Λογισμικό 

απομ/νης

διαχείρισης 

& επίβλεψης 

OPT

Αυτόματοι 

Πωλητές 

Καυσίμων -

OPT



Η ΣΕΙΡΑ OPT STD ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ*

➜Οθόνη αφής 10,4”

➜Εκτυπωτή αποδείξεων

➜Η/Υ βιομηχανικού τύπου

➜Ηχεία 

➜Αναγνώστης NFC/RFID

➜Αναγνώστης barcode

➜UPS

➜Πιστοποιήσεις ασφαλείας

➜Μοντέλο OPT STD Cashless: Με EMV EFT/POS

αναγνώστη καρτών

➜Μοντέλο OPT STD 100:  Με αναγνώστη 

χαρτονομισμάτων ή κουπονιών και κιβώτιο 

ασφαλείας

➜Μοντέλο OPT STD 110: Με αναγνώστη 

χαρτονομισμάτων ή κουπονιών και κιβώτιο 

ασφαλείας + EMV EFT/POS αναγνώστη καρτών 

και Κρυπτογραφημένο Pin Pad με δυνατότητα 

για ανέπαφες συναλλαγές

*ανάλογα το μοντέλο

3 μοντέλα που καλύπτουν κάθε τύπο πρατηρίου

Οθόνη αφής

Υβριδικός EMV EFT/POS 

αναγνώστης καρτών & 

κρυπτογραφημένο PinPad

Σημείο 

παραλαβής 

απόδειξης

Αναγνώστης 

NFC/RFID

Αναγνώστης 

barcode
Αναγνώστης 

Χαρτονομισμάτων
Κλειδαριά 

ασφαλείας

Λογισμικό 

υποστήριξης 

πώλησης 

καυσίμων

Λογισμικό 

απομ/νης

Διαχείρισης 

& επίβλεψης 

OPT

Αυτόματοι 

Πωλητές 

Καυσίμων -

OPT



Η ΣΕΙΡΑ OPT DS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ*

➜Οθόνη αφής 15” 

➜Εκτυπωτή αποδείξεων

➜Η/Υ βιομηχανικού τύπου

➜Ηχεία 

➜Αναγνώστη barcode

➜UPS 

➜Αναγνώστη NFC/RFID

➜Πιστοποιήσεις ασφαλείας

➜Μοντέλο OPT DS Cashless: Με EMV EFT/POS 

αναγνώστη καρτών και Κρυπτογραφημένο Pin

Pad με δυνατότητα για ανέπαφες συναλλαγές

➜Μοντέλο OPT DS 100: Με αναγνώστη 

χαρτονομισμάτων ή κουπονιών και κιβώτιο 

ασφαλείας

➜Μοντέλο OPT DS 110: Με αναγνώστη 

χαρτονομισμάτων ή κουπονιών και κιβώτιο 

ασφαλείας & υβριδικό EMV EFT/POS 

αναγνώστη καρτών και κρυπτογραφημένο Pin

Pad με δυνατότητα για ανέπαφες συναλλαγές
Διπλής όψης για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση

*ανάλογα το μοντέλο

Λογισμικό 

υποστήριξης 

πώλησης 

καυσίμων

Λογισμικό 

απομ/νης

Διαχείρισης 

& επίβλεψης 

OPT

Αυτόματοι 

Πωλητές 

Καυσίμων -

OPT

Οθόνη αφής

Υβριδικός EMV EFT/POS 

αναγνώστης καρτών & 

κρυπτογραφημένο 

PinPad

Αναγνώστης 

χαρτονομισμάτων

Σημείο 

παραλαβής 

απόδειξης

Αναγνώστης 

barcode

Κλειδαριά 

ασφαλείας

Αναγνώστης 

RFID/NFC



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ SELF SERVICE ΧΡΗΣΤΗ

➜ Εύχρηστο & κατανοητό διαδραστικό περιβάλλον

➜ Δέχεται πληρωμή σε χαρτονομίσματα*, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα*, με 

ανέπαφες κάρτες (RFID) ή συσκευές NFC**, μέσω κινητού**

➜ Αποδίδει ρέστα σε χαρτονομίσματα και κέρματα* ή εκδίδει απόδειξη 

οφειλόμενου ποσού

➜ Εκδίδει αυτόματα φορολογικές αποδείξεις

➜ Αξιοποιεί τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για έκδοση παραστατικού

➜ Μπορεί να αναγνωρίσει τον πελάτη μέσω ανάγνωσης barcode, κάρτας μέλους 

(στόλου ή πόντων), RFID ή μέσω NFC συσκευών

➜ Δίνεται δυνατότητα γρήγορης χρήσης του OPT μέσω εφαρμογής κινητού (με 

προεπιλογές από τον χρήστη)

➜ Προβάλει διαφημιστικά μηνύματα (εικόνες, βίντεο κ.α.)

➜ Μπορεί να υποστηρίξει και συναλλαγές τρίτων (π.χ. Ανανέωση χρόνου ομιλίας)

*ανάλογα το μοντέλο  **προαιρετικό

Λογισμικό 

υποστήριξης 

πώλησης 

καυσίμων

Λογισμικό 

απομ/νης

Διαχείρισης 

και επίβλεψης 

OPT

Αυτόματοι 

Πωλητές 

Καυσίμων -

OPT



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

➜ Αναγνώριση 

υπαλλήλου μέσω 

ταυτοποίησης

➜ Διαχείριση μετρητών 

αυλής

➜ Χρήση του 

αναγνώστη καρτών 

και για πληρωμή 

άλλων συναλλαγών

➜ Αναγνώριση υπευθύνου μέσω 

ταυτοποίησης

➜ Διαχείριση Ταμείου

➜ Διαδικασίες αναπλήρωσης 

παγίων* 

➜ Σύντομες αναφορές (ανά 

ημερομηνία, αριθμό ταμείου)

➜ Εργαλεία διαχείρισης και 

Διαγνωστικά Τεστ (π.χ. Κλείσιμο, 

επανεκκίνηση, Έλεγχος υγείας 

συστήματος, Διαγνωστικά λαθών, 

Οδηγοί αποκατάστασης)

➜ Αναγνώριση 

τεχνικού μέσω 

ταυτοποίησης

➜ Πρόσθετα 

εργαλεία 

υποστήριξης και 

διαγνωστικών 

(π.χ. 

προσομοιωτές)

Υπάλληλος αυλής Υπεύθυνος πρατηρίου Τεχνικός

Λογισμικό 

υποστήριξης 

πώλησης 

καυσίμων

Λογισμικό 

απομ/νης

Διαχείρισης 

και επίβλεψης 

OPT

Αυτόματοι 

Πωλητές 

Καυσίμων -

OPT

*ανάλογα το μοντέλο  **προαιρετικό



TOTAL CARE 

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΈΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

➜ Συλλέγει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, για όλα τα συνδεδεμένα OPT

➜ Ενημερώνει σχετικά με τα εισερχόμενα/εξερχόμενα μετρητά καθώς και την 

διαθεσιμότητα αναλωσίμων

➜ Προβλέπει ανάγκες αναπλήρωσης ή έλλειψης μετρητών

➜ Επιτρέπει απομακρυσμένη διερεύνηση και αποκατάσταση προβλημάτων

➜ Στέλνει αυτόματα SMS ή Email προειδοποίησης για προεπιλεγμένα από τον 

χρήστη συμβάντα

➜ Διανέμει και εφαρμόζει νέες εκδόσεις λογισμικού μέσω δικτύου

➜ Υπολογίζει στατιστικά διαθεσιμότητας, τήρησης συμβολαίων συντήρησης και 

απόδοσης για όλο το δίκτυο των OPT

➜ Είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης

Απομακρυσμένος έλεγχος

& διαχείριση δικτύου OPT

Μεγιστοποίηση διαθεσιμότητας των 

OPT με ταυτόχρονη μείωση κόστους 

και χρόνου λειτουργιών διαχείρισης, 

συντήρησης και αποκατάστασης

Αυτόματοι 

Πωλητές 

Καυσίμων -

OPT

Λογισμικό 

υποστήριξης 

πώλησης 

καυσίμων

Λογισμικό 

απομ/νης

Διαχείρισης 

και επίβλεψης 

OPT



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Internet

Αντλίες

Αυτόματοι Πωλητές 

Καυσίμων
Σύστημα 

Εισροών/Εκροών

Πρωτόκολλο Επικοινωνίας (μέσω TCP/IP)

Διαχείριση Καρτών 

Πιστότητας

Card Payment

Processor

Private Company 

Card Management

Total Care



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι λύσεις μας…

➜ Είναι δοκιμασμένες και ήδη 
εγκατεστημένες σε πλήθος πρατηρίων

➜ Είναι πιστοποιημένες κατά: CE, 94/9/EC, 
EN1143-1, IP44, UL291-1999, ISO9001:2008 
και λειτουργούν υπό σκληρές συνθήκες

➜ Διασυνδέονται με όλα τα 
αναγνωρισμένα συστήματα εισροών-
εκροών

➜ Αποτελούνται από πλήρη γκάμα 
μοντέλων και επεκτάσεων και 
καλύπτουν οποιαδήποτε self service
ανάγκη ενός πρατηρίου

➜ Είναι πλήρως αναβαθμίσιμες (ακόμα και 
μετά την εγκατάσταση)

➜ Προσφέρουν υψηλή ποιότητα σε 
ανταγωνιστικές τιμές

➜ Μπορούν να μετατρέψουν τα OPT σε 
ένα εργαλείο προώθησης αγαθών και 
υπηρεσιών, προσθέτοντας λειτουργίες 
διαφήμισης, εξαργύρωσης κουπονιών ή 
άλλου τύπου πληρωμές

Επειδή η εταιρεία μας…

➜ Έχει εξειδίκευση σε λύσεις 

αυτοεξυπηρέτησης Πρατηρίων 

Καυσίμων

➜ Λειτουργεί ως ενιαίο σημείο σχεδίασης, 

κατασκευής τερματικών, ανάπτυξης 

λογισμικού και παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών

➜ Παρέχει λογισμικό ευέλικτο σε 

παραμετροποίηση, όπου απαιτείται

Αυτόματοι 

Πωλητές 

Καυσίμων -

OPT

Λογισμικό 

υποστήριξης 

πώλησης 

καυσίμων

Λογισμικό 

απομ/νης

Διαχείρισης 

και επίβλεψης 

OPT



Ευχαριστούμε!

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας! 

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

