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Koncepcja systemu sprzedaży biletów przypisanych do karty płatniczej oparta jest

o automaty biletowe i kasowniki z obsługą płatności elektronicznych. Urządzenia

dzięki przejrzystemu i prostemu interfejsowi użytkownika będą umożliwiały

dokonanie transakcji za pomocą płatności elektronicznych w opcji z wydrukiem

biletu lub bez wydruku.

Automat biletowy będzie umożliwiał zakup biletu za pomocą modułu NFC, po

przyłożeniu karty płatniczej EMV Visa/MasterCard. W pierwszej kolejności pasażer

dokona wyboru biletu z puli biletów ofertowanych klientom, interfejs użytkownika

będzie posiadał funkcję koszyka tj. możliwości zakupu jednocześnie kilku rodzajów

biletów w ramach jednej transakcji. Po wyborze biletów klient będzie posiadał

opcję wyboru:

zakupu biletu papierowego 

zakupu biletu wirtualnego przypisanego do karty płatniczej (bilet

jednorazowy opcjonalnie bilet długookresowy – miesięczny)
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Następnie klient przechodzi do wniesienia opłaty za pomocą karty płatniczej która

odbywa się poprzez autoryzacje online. W przypadku zakupu biletu wirtualnego

identyfikatorem uprawniającym pasażera do przejazdu jest karta płatnicza którą

dokonano transakcji.

W przypadku kontroli uprawnienia do przejazdu niezbędne będzie okazanie nośnika

elektronicznego tj. karty płatniczej wykorzystanej do zakupu biletu stanowiącej

identyfikator. Urządzenie kontrolerskie będzie współpracowało z centralnym

systemem zarządzającym w czasie rzeczywistym i weryfikowało uprawienie do

przejazdu w przyjętym modelu poboru opłat

Kontrola - pasażer deklarujący zakup biletu przy użyciu wirtualnego biletu na karcie

płatniczej jest zobowiązany przyłożyć swoją kartę płatniczą do urządzenia

kontrolerskiego. Urządzenie na podstawie odczytanego numeru karty zweryfikuje w

Systemie Centralnym, czy pasażer dokonał opłaty i jest uprawniony do przejazdu. Na

urządzeniu kontrolerskim wyświetli się informacja o dacie transakcji oraz typie

zakupionego biletu. Urządzenie kontrolerskie posiada certyfikaty EMV oraz PCI DSS,

niezbędne do bezpiecznego odczytania numeru karty. Dodatkowo pasażer będzie

miał możliwość samokontroli tzn. zweryfikowania uprawnienia do przejazdu na

automacie biletowym za pomocą funkcji: Sprawdź bilet przypisany do karty. Pasażer

może dokonać kontroli na dowolnym automacie pracującym w Systemie Biletowym

poprzez przyłożenie karty do czytnika kart płatniczych.



System Centralny Platinium X, zbierający dane ze wszystkich

terminali sprzedażowych, w trybie ciągłym (online). System będzie

na bieżąco monitorować stan sieci sprzedaży umożliwiając reakcję

na występujące awarie i nieprawidłowości. System centralny będzie

wspierać prawidłową realizację podróży:

• Jednorazowych, na podstawie jednorazowego biletu

wybranego przez pasażera

• Czasowych, krótkookresowych (np. bilet ważny 30

minut)

• Biletów okresowych (od dobowych do rocznych)

Portal pasażera umożliwiający zarejestrowanie i parametryzację

pasażera na podstawie karty EMV (przypisanie zniżek i uprawnień

do przejazdów, programy lojalnościowe)
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W skład proponowanego systemu wchodzić będą następujące elementy: 



System będzie bazował na bezgotówkowym automacie biletowym

BM100/BM102/BM-06. Są to automaty mobilne przeznaczony do stosowania w

pojazdach komunikacji miejskiej i kolejowej.

Wyposażenie obejmuje 10-calowy/12-calowy kolorowy wyświetlacz z ekranem

dotykowym typu InfraRed, oraz certyfikowane przez organizacje Visa I MasterCard

moduły do obsługi płatności elektronicznych(zarówno stykowych, jak i

bezstykowych), czytnik kart miejskich w standardzie Mifare, drukarkę do wydruku

biletów i potwierdzeń.

Biletomat posiada certyfikaty:

• Certyfikat kolejowy – PN-EN 50155

• Homologację pojazdową – Regulamin Nr. 10 EKG ONZ

• Badania palnościowe – PN-EN 45545
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Urządzenia kontrolerskie są bardzo ważną częścią systemu przeciwdziałania

nadużyciom. Właściwe działanie systemu nie tylko uszczelnia wpływy

przewoźnika (ograniczenie przejazdów za darmo), ale także ułatwia i upraszcza

procedury związane z weryfikacją uprawnień i wystawianiem wezwań do zapłaty

związanych z przejazdem bez ważnego biletu lub uprawnień do ulgi.

Proponowane rozwiązanie będzie posiadało dedykowaną aplikację, wspierającą

kontrolerów w procesie weryfikacji uprawnień pasażerów do przejazdu

pojazdami komunikacji miejskiej. Będzie ono uruchamiane na systemie Android,

co umożliwia łatwe i szybkie dostosowanie urządzenia przez Przewoźnika.

Możliwe jest w takim przypadku wykorzystanie zarówno telefonów

komórkowych do weryfikacji biletów, ale także bardziej zaawansowanych

urządzeń (np. zabezpieczonych przed upadkiem tabletów). Dostępne są także

urządzenia przemysłowe – z możliwością wymiany baterii w trakcie pracy,

zabudowaną drukarką, możliwością pracy w najszerszym spektrum temperatur.

Wybór ewentualnego urządzenia należy do przewoźnika i wynika zarówno z

kosztów zakupu, jak i ewentualnych kosztów awarii i utraty urządzeń.
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Model A920



Przykładowe urządzenia umożliwiające weryfikację biletów prezentujemy

poniżej. Ich cechy charakterystyczne, niezbędne do właściwej obsługi procesu

kontrolerskiego, to:

• System operacyjny Android, w wersji co najmniej 7, 

• Czytnik kart NFC, 

• Dostęp do sieci internetowej (przez kartę SIM), 

• Wyświetlacz co najmniej 5 cali dla wygodnej obsługi aplikacji,

• Opcjonalnie moduł Bluetooth dla drukarki. 

Decydując się na zakup urządzenia rozważyć opcję wyposażenia go w moduł

Bluetooth. Mera Systemy w ramach opcji może dostarczyć oprogramowanie z

dodatkową funkcją drukowania dokumentów (np. wezwań do zapłaty). Do

wydruku tych dokumentów wykorzystana byłaby drukarka połączona z

terminalem poprzez interfejs Bluetooth. Takie rozwiązanie dodatkowo

uprościłoby i przyspieszyłoby działania zespołów kontrolerskich, weryfikujących

uprawnienia pasażerów oraz działów reklamacji i windykacji, realizujących

działania związane z obsługą wezwań po stronie przewoźnika.
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Model A77
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Dedykowany system raportowy pozwala na zbieranie zarówno statystyk sprzedaży

biletów, jak i danych rozliczeniowych. Pozwala to na łatwe rozliczenie sprzedaży

oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Jednocześnie centralne

raportowanie pozwala na kontrolę nad procesem dystrybucji zarówno we własnej

sieci sprzedaży, jak i poprzez agentów.

Centralne zarządzanie kanałami sprzedaży pozwala na dostosowanie oferty na

poziomie rodzaju urządzenia lub wręcz indywidualnych urządzeń. Jednocześnie

system centralny gwarantuje, że zmiana sieci nie wpłynie na kształt dostępnych

ofert.



Wsparcie funkcji posprzedażowych pozwala na sprawną obsługę zwrotów,

roszczeń, żądań reklamacyjnych pasażerów. Przyczynia się do obniżenia kosztów

obsługi posprzedażowej oraz wyższego zadowolenia pasażerów.
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Wszystkie te cechy są również obecne w nowoczesnym systemie zarządzania

będącym częścią oferty Mera Systemy.



Mera Systemy sp. z o.o. ul. M. Langiewicza 16 05-825 Grodzisk Mazowiecki

www.mera-systemy.pl


