
SYSTEM SAMOOBSŁUGOWY CARTADIS [SSCG]
na monety do pobierania opłat za skanowanie, drukowanie i kopiowanie
na urządzeniach Konica Minolta serii Bizhub

SSCG to proste i ekonomiczne rozwiązanie samoobsługowego pobierania opłat za
korzystanie z urządzeń wielofunkcyjnych Konica-Minolta.  Użytkownik wpłaca pieniądze
korzystając z dołączonego automatu wrzutowego,  po czym może korzystać z dostępnych
funkcji aż do wyczerpania całej kwoty.
Gdy środki zostaną w pełni wyczerpane, urządzenie zostaje automatycznie zablokowane -
do czasu dokonania kolejnej wpłaty.



Rozwiązanie SSCG składa się z 3 elementów:

• Urządzenie Konica Minolta  np. Bizhub 223*
• Automat wrzutowy Cartadis CM4000
• Dedykowany zestaw podłączeniowy Cartadis-KM

Cechy systemu:

• Prostota – wystarczy wrzucić pieniądze, by rozpocząć pracę na urządzeniu;
• Dostępna pełna funkcjonalność urządzenia MFP, m.in.:
• kopiowanie
• drukowanie sieciowe (bezpieczny wydruk)**
• drukowanie z pendrive
• skanowanie do pendrive
• skanowanie do email
• skanowanie do SMB/FTP
• faksowanie
• 4 niezależnie definiowane poziomy cen (Cena1: mono A4/skanowanie, Cena2: 

mono A3, Cena3: kolor A4, Cena4: kolor A3) 
• Akceptacja polskich monet (5gr - 5zł; opcjonalnie dodatkowo 2gr )
• Możliwość skonfigurowania rabatów cenowych dla większej liczby kopii

Specyfikacja Cartadis CM4000:

 Zasada działania 
Wrzucanie monet powoduje zwiększanie się kredytu do wykorzystania, aktualny stan 
gotówki prezentowany jest na wyświetlaczu. 
Kopiowanie, drukowanie, skanowanie lub wysyłanie e-maili wykonuje się standardowo, 
jak przy normalnym korzystaniu z urządzenia Konica Minolta, do wykorzystania pełnej 
kwoty wrzuconej do automatu wrzutowego CM4000. 

UWAGA! Automat nie wydaje reszty i niewykorzystane środki przechodzą dla następnego 
użytkownika.

Szczegółowe dane: Cartadis CM4000 specyfikacja

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub 223:

Urządzenie Czarno-białe, kolorowy skaner.
Port USB dla pendrive.
Obsługiwane formaty: A4/A3
Prędkość druku: 22 kopie/minutę (A4)

Szczegółowe dane: Konica     Minolta     Bizhub   223

* Kompatybilność modeli Konica Minolta (m. in.):
Bizhub 223-283-363-423
Bizhub C 250-252-351-352-450
Bizhub C 203-220-224-253-280-283-284-353-360-451-452-454
Bizhub C 550-552-554-650-652-654-674-754

** Drukowanie sieciowe tylko w trybie bezpieczny wydruk – wymagany dysk twardy

http://www.konicaminolta.pl/rozwiazania-biznesowe/produkty/systemy-kopiujacedrukujace/wielofunkcyjne-systemy-czarno-biale/bizhub-223/specyfikacja.html
http://www.datacard.pl/index.php?pr=1

