Udkørsels kontrol
i Byggemarkeder
RAN systemet - det sikre valg.
RAN system for udkørselskontrol er beregnet for anvendelse til kontrol med udkørsel, fra områder hvor mange kunder afhenter varer, som borttransporteres i biler, f.
eks. byggemarkeder, tømmerhandler, varelagre m.m.
For at aktivere bom eller port for udkørsel, skal kunden indtaste en 6 cifret kode (en
”RAN”kode) på en terminal ved udkørslen. Denne kode udstedes som en BON på
en pult ved kassen i forbindelse med betaling.
Den udstedte kode sættes til at være gyldig i en kort periode, og indenfor denne
periode skal kunden aktivere terminal for udkørsel. Sker dette ikke indenfor perioden må kunden henvende sig i kasse igen, for at få udstedt en ny kode.
Der kan aktiveres stikprøve kontrol, ved at systemet kan indstilles til at påføre teksten KONTROL på enkelte boner, med et valgt interval..
Systemet sikrer mod tyveri, f. eks. ved anvendelse af falske poletter, og gør stikprøve kontrol mulig uden at kunder kommer i konflikt med personalet.
RAN kontrol systemet er derfor det ideelle valg for udkørsels kontrol.
Systemet kan samtidig anvendes af personale og leverandører for udkørsel ved
brug af elektroniske Capkey nøgler.
Udkørsels terminal for
Lastbiler
Høj placering.
Udkørsels terminal for
Personbiler
Lav placering

Udkørsels terminal
Der opsættes 1 eller 2 terminaler for udkørsel—over hinanden .
Den lavest placerede anvendes af personbiler, medens den højest
placerede anvendes af lastbiler.
Terminalen er udstyret med display, tastatur og Capkey læser.
Tastatur anvendes af kunder for indtastning af kode for udkørsel.
Personale kan anvende Capkey nøgle på capkey læser.
Information til brugere vises i display.

Operatør pult som anvendes af
personale for udstedelse af koder
til udkørsel.
Indstilling af tidsbegrænsning af
udstedte korder, samt interval for
KONTROL kan indstilles på pult
ved anvendelse af service nøgle.
Oprettelse af personale nøgler
sker også på pulten.
Operatørpult opsættes ved kasseapparat. Ved flere kasser, kan der
tilsluttes slavepulte.

•

Automatisk generering af koder for udkørsel - RAN koder.

•

Ingen poletter.

•

Automatisk udtag til stikprøve kontrol.

•

Elektronisk nøglesystem for medarbejdere.
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