
Et ultimativt, kundebetalt
parkeringsanlæg

Autocamperplads 
og -autocamperparkering
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1. Indkørselsterminal
med tilhørende bomsystem
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2. Udkørselsterminal
med tilhørende 
bomsystem

3. EMS 4000
Selvbetjenings
Betalingsterminal
med alle former for 
betalinger

4. Validatorer, off-line
for validering af billetter
med stregkode

OPTIONS :

5. BE Central server box
6. LAN Router for terminal-netværk (tilsluttes BE central server box)
7. DSL for opkobling til internet (tilsluttes LAN router)
8. Centralenhed for adgangskontrolsystem
9. RFID-læsere for adgang/udgang til/fra kontorer, værelser 

og andre lokaliteteter i området
10. POS-system for butik, kiosk, betaling for parkering m.v.

Derudover :
* Tællesystemer med tilhørende skilte / trafiklys m.v.
* Skilte, der viser antal ledige pladser i P-området eller i dele af P-anlægget
* Guide-systemer, der kan lede bilisten helt hen til en ledig P-bås
* Intercom i alle terminaler
* Info-displays og info-terminaler
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1. Indkørsels-
terminal med   
tilhørende bomsystem

2. Udkørselsterminal
med tilhørende bomsystem

3. EMS ENERGY
Standere med strøm-
udtag til autocampere, 
campingvogne, bådplad-
ser m.v.

4. EMS CLEAN
Stander for tømning af toilet-
cassetter fra autocampere

5. Stander for
frisk-vand 
tapning

6. Betalings- og upload terminal
Kan tage alle former for betalinger

7. og 8. RFID-læsere for ad-
gang til diverse lokaliteter

9. Mønt-
polet-

automat
til f.eks.

vask

OPTIONS :

BE Central server box
LAN Router for terminal-netværk (tilsluttes BE central server box)
DSL for opkobling til internet (tilsluttes LAN router)
Centralenhed for adgangskontrolsystem
Personmøller/tælleapparater/drejelåger/personkarusseller
System for armbånd (i f.eks. svømmehal/badeland m.v.
Udgangslæsere, der kan "sluge" armbånd (for genanvendelige armbånd)
POS-system for butik, kiosk, betaling for parkering m.v.
Varesalgsautomater med betalinger kontant, med poletter eller med kort/mobil
Intercom i terminaler for ind- og udkørsel samt i betalings- og uploadterminaler
Info-displays og info-terminaler
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Svømmehal
Badeland
også med helt
kontantløst
system for
betalinger
m.v.

Systemer for 
Stadions og Sportshaller

Billetsalg

Billetsalg

RFID-
kort-
læsere

Indgangs-
systemer

Parkeringssystem med kundebetalt parkering og for abonnenter og lign.
Personaleparkering og parkeringsområde for VIP´s
Parkeringsområde for busser, Parkeringsområde for taxi
Tællesystemer med skilte, trafiklys, guidesystem m.v.
BE Central server box med tilhørende PC-netværk
Billet- og kortsalg med kasseapparater, printere, læsere m.v.
LAN Router for terminal-netværk (tilsluttes BE central server box)
DSL for opkobling til internet (tilsluttes LAN router)
Centralenhed for adgangskontrolsystem
Personmøller/tælleapparater/drejelåger/personkarusseller med læsere ind
Læsere for stregkoder og for RFID
POS-system for butik, kiosk, betaling for parkering m.v.
Restaurant- og bar systemer m. kasseapparater, betalings- og doseringssystemer
Varesalgsautomater med betalinger kontant, med poletter eller med kort/mobil
Intercom i terminaler for ind- og udkørsel samt i betalings- og uploadterminaler
Info-displays og info-terminaler

Eksterne produkter, der også kan leveres :
Højttalersystemer - Lystavler - Scoretavler - Nødkaldeanlæg m.v.

RFID-
kortlæsere

IND

UD

Med integrerede
løsninger for bl.a.
* Adgangskontrol
* Betalinger
* Tællesystemer
* Udgang med "slug" af

armbånd for genan-
vendelige RFID-armbånd

A
Diverse læsere

ind og/eller ud til/fra
* Varmtvandsbassin
* SPA-pool
* Solarium
* Restaurant
* Fitness og Wellness
* Massage og terapi

m.v.

1. Reception / Kasse
Billet- og kortsalg med udstyr herfor, POS betalingsterminal med alle former for
betalinger, printere og encodere for medier med stregkoder og RFID o.a.
Indlæg beløb på kort eller armbånd med RFID

2. EMS 4000 betalings- og uploadterminal
Betaling med kontanter alene, betaling med kreditkort alene eller med både kontant
betalinger og betalinger med kreditkort og NFC-kort (og optionelt med mobiltelefon)

3. Personmøller ind med tilhørende læsere for sdtregkoder og/eller RFID
Personmøller ud med tilhørende læsere for stregkoder og/eller RFID - optionelt
med "sluge"-funktion af armbånd med RFID

4. Mønt-/poletautomat 
For brug i f.eks. solarium, vareautomat m.v.

5. Vekselautomat (mønt til polet eller seddel til mønt/polet) - optionelt også med en
EMS 800 Upload-terminal - indlæg beløb på kort eller armbånd med RFID

6. POS-kasseterminal i bar, restaurant, kiosk m.v.

7. Backup-server

RECEPTION

LOBBY

SAUNA

HVILE
OMRÅDE



Parkomat løsning

EMS 4000 
serien

Billet- og 
betalings-
terminalserie
i flere versioner.
Kan være frit-
stående og
boltet fast -
kan være til
vægophæng -
og kan være til
indbygning.

Som standard
med kreditkort-
læser og PIN-
kode tastatur og
optionelt for
betalinger med
NFC-kort og
mobiltelefon-
betaling.
Tillige med ind-
bygget hybrid
motorlæser for 
billetter og kort
med stregkode og/eller RFID.
Optionelt med kontant betaling og byttepenge.

Andre options kan f.eks. være
* Intercom
* Udendørs pakke med thermostat-

styret varmelegeme
* Alarmkontakter (tilsluttes eksisterende

alarmsystem

Man bestiller den tid, man vil parkere i 
display'et og - via de 8 vandalsikre taster -
vælger man betalingsmåde når beløbet fremkommer, 
betaler og får en billet udskrevet, der skal lægges i bilens forrude.

Stort, klart,
baggrunds-
belyst display 
(ikke touch) 
samt 8 vandal-
sikre taster,
der sikrer en
brugervenlig
betjening
og giver en 
høj grad af
sikkerhed.

Meget 
vandalsikre
kabinetter,
sikre bokse
for evt.
mønter og
sedler - og
låge med en
15-punkts
højsikker-
hedslås og
tilhørende
specialnøgle.

Parkering i f.eks.

boligområder, virksomheder
og lign.

EMS RF

Terminal for ind- og/eller udkørsel via RFID-læser.

Terminal i rustfrit stål, højde 1.300 mm.

Med ethernetswitch (i on-line version), lille display og en
RFID-læser for ind- og/eller udkørsel.

I on-line versionen er der ethernetforbindelse til en PC, 
hvorpå der er indlagt relevant software.
I off-line versionen arbejder RFID-læseren stand-alone.

Relæ-åbning af bom, port, pullert, personmølle m.v.

Med udendørs pakke med thermostatstyret varmelegeme
og med tilhørende fundamentplade.

EMS CT

Terminal for ind- og/eller udkørsel via 
elektronisk møntenhed for mønt/polet.

Terminal i rustfrit stål, højde 1.300 mm.

Med lille display og elektronisk mønthed for 
mønt/polet, med relæ-åbning af bom, port, pullert, 

personmølle m.v. og med en udendørs pakke med 
thermostatstyret varmelegeme og fundamentplade.

Denne er meget velegnet til f.eks.

Tømmerhandler, byggemarkeder m.v.

Her vist kabinet
uden under- og
overdel, med 
mønt- og
seddelbetaling,
byttepenge,
kreditkortlæser,
tastatur for
PIN-koder,
indbygget kvit-
teringsprinter
m.v.



Kundebetalt parkering ved f.eks.

bank, lægecenter, butik
og lign.

ENT
Indkørsels-
terminal
Terminal i rustfrit stål, 
højde 1.100 mm.

Med baggrundsbelyst display, ethernetswitch, billetprinter for fan-foldede 
billetter med stregkode, combi-læser for både stregkode og RFID for
kort (for personale, beboere m.v.)
Tillige med udendørs pakke med thermostatstyret varmelegeme, funda-
mentplade og relæ-åbning af bom eller lign.

Optionelt med følgende :

* Intercom
* Ekstra højde på 1.300 mm - eller
* Sokkel med højde på 400 mm.

EXT
Udkørselsterminal
Terminal i rustfrit stål, højde 1.100 mm.

Med baggrundsbelyst display, ethernetswitch, hybrid motoriseret læser for 
både stregkoder og RFID (for indkørselsbilletter og for kort) for per-
sonale, beboere m.v.
Tillige med udendørs pakke med thermostatstyret varmelegeme, relæ-
åbning af bom m.v. samt fundamentplade.

Betaling for P-opholdet - uden en
dyr betalingsterminal - blot med
et modul i udkørselslæseren, der
kan tage VISA og MasterCards som
betaling - og optionelt kan betales
med mønt/polet.

Optionelt med følgende :
* Intercom
* Modul for betaling med kreditkort (dog kun med VISA og MasterCard)
* Ekstra højde på 1.300 mm - eller
* Sokkel med højde på 400 mm.

Begge terminaler styres via en
BE CentralServerBoks - uden
dyre softwarepakker - uden en
meget dyr betalingsterminal.

ENKELT, LET og BILLIGT.

Billet terminal
færgeoverfart, havnerundfart, bio m.v.

EMS 4000 
betalings-, billet- og 
bookingterminal

Væghængt eller til indbygning eller 
som fritstående med under- og/eller
overdel med illumineret skilt.
Med lokal BE computer og ethernet-
switch.
Med stort display (ikke touch) og 8 
vandalsikre taster - eller 10,4" farve 
touchskærm (afhængig af opgaven).

* Kreditkortlæser med PIN-kode
* Billetprinter (stregkode eller RFID)
* Hybrid læser for billetter og kort

med stregkode og/eller RFID
* Høj-sikkerhedslås (15-punkts)
* Stærkt kabinet

Yderligere options :

* NFC kortlæser for kontaktløs beta-
ling med de nye NFC-kort

* Betaling med mobiltelefon (kun i
specielle applikationer)

* Intercom
* Udendørs pakke med thermostat-

styret varmelegeme
* Relæ-åbning af personmølle, dør,

tælleapparat, bom m.v.
* Betaling med kontanter og med

byttepengeberegning
* Speciel, selvlukkende, selvlåsende

møntboks
* Ekstra møntdispenser (ikke selv-

fyldende
* Alarmkontakter (tilsluttes et eksi-

sterende alarmanlæg)
* EMS ENTRY COM rapport- og

statistiksoftware
* Special software for den aktuelle

opgave (100% kundespecifik)
* WEB-interface med TeamViewer

Man kan booke tid, plads, billetter
m.v. og betale for dette direkte

Man kan købe en billet til anven-
delse andre steder

Man kan anvende terminalen til en 
lang række formål, der kan spare 
personale og tid

BRUGERVENLIG
ENKELT AT BETJENE
LET AT INSTALLERE
HURTIG AT SERVICERE
DRIFTSIKKER
MEGET VANDALSIKKER


