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Opłatomaty rodziny GSOP zostały stworzone celem usprawnienia i zautomatyzowania 

dokonywania opłat w urzędach skarbowych, punktach obsługowych oraz innych 

miejscach tego wymagających. Klient wybiera rodzaj opłaty do uiszczenia oraz dokonuje 

jej banknotami i/lub bilonem. Maszyna wydaje resztę oraz potwierdzenie operacji. 

Urządzenie może zostać zainstalowane w dowolnym pomieszczeniu oraz przykotwione do 

podłoża. Zostało tak skonstruowane, żeby wszystkie operacje serwisowe były proste i 

szybkie do wykonania przez obsługę urządzenia. 

Zaletą rozwiązania jest możliwość obsługiwania wielu rodzajów opłat równocześnie oraz 

całkowite wyeliminowanie pomyłek kasjerskich. Całodobowa dostępność, prostota 

obsługi oraz niski koszt eksploatacji sprawiają, że opłatomat Globe Solutions 

zdecydowanie upraszcza proces dokonywania opłat. 

 

 
Podstawowe funkcje urządzenia 

 Identyfikacja osoby opłacającej na 

początku operacji wpłaty 

 Możliwość wyboru dokonywanej opłaty 

 Przyjmowanie banknotów i bilonu 

 Wydawanie reszty banknotami i bilonem 

 Wydruk potwierdzenia uiszczenia opłaty 

przez klienta 

 Przesyłanie informacji o opłacie do 

nadrzędnej jednostki 

 Możliwość dostosowania funkcji 

urządzenia do potrzeb klienta 
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Parametry techniczne 

Parametry techniczne 

Wymiary urządzenia 1570 x 490 x 430 mm (WxSxG) 

Waga ≈ 80 kg 

Zasilanie 24V (napięcie bezpieczne) 

Zakres temperatury otoczenia 5°C ÷ 40°C 

Zakres wilgotności otoczenia 20% ÷ 80% 

Zasilanie awaryjne do zakończenia operacji 

Komunikacja RJ-45/RS-232/USB/GSM 

Identyfikacja klienta TAK 

Rejestr zdarzeń TAK 

Dostępne waluty PLN, EUR 

Obsługa banknotów TAK 

Pojemność kasety na banknoty do 600 szt. 

Recycling banknotów TAK – 1 nominał 

Obsługa bilonu TAK 

Pojemność kasety na bilon do 2000 szt. 

Recycling bilonu TAK – 6 nominałów 

Możliwość kotwienia do podłoża TAK 

Kolor obudowy zgodny z paletą RAL 
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Identyfikacja klienta 

 Opłatomat może zostać przystosowany do identyfikacji 

wpłacającego na wiele sposobów, na przykład poprzez PESEL, 

login, biometrycznie, klucz elektroniczny lub kartę zbliżeniową. 
 

Możliwość wyboru rodzaju opłaty 

 Urządzenie umożliwia klientowi wybór opłaty jakiej chce 

dokonać – jedno urządzenie może pobierać opłaty za wyrobienie 

dokumentów, wykonanie usługi, czy media. 

 

Przyjmowanie banknotów i monet 

 Klient może dokonywać wybranej opłaty przy pomocy zarówno 

banknotów, jak i monet, dzięki czemu zwiększa się jego komfort, 

gdyż nie musi rozmieniać posiadanych nominałów. 

 

Wydawanie reszty 

 Opłatomat umożliwia wypłatę reszty klientowi przy pomocy 

zarówno banknotów (1 nominał), jak i monet (6 nominałów), z 

dokładnością do jednego grosza. 

 

Wydruk potwierdzenia opłaty 

 Po uiszczeniu opłaty klient otrzymuje kwit zawierający 

potwierdzenie wykonania operacji, który może następnie 

przedłożyć w wymaganym punkcie (np. w urzędzie przy 

stanowisku). 

 

Front ze stali kwasoodpornej 

 Front urządzenia został wykonany z odpornej na zadrapania stali 

kwasoodpornej zapewniającej estetyczny wygląd przez wiele lat. 

 

Funkcje urządzenia 



 

 

  

  

Globe Solutions Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 5A 

05-500 Piaseczno 

(22) 750 69 20 

sales@globesolutions.pl 

 

Produkcja / Serwis 

ul. Słoneczna 54N 

05-500 Piaseczno – Stara Iwiczna 

(22) 750 69 20 

sales@globesolutions.pl  


