
GVM – ovládání vydavaček golfových míčků
 
 
GVM - PT  act. ver.: 01.1.2.23

 pro ovládání vydavaček golfových míčků platebním 
terminálem – akceptování pl

 
GVM - RFID act. ver.: 10.2.2.23

 pro ovládání vydavačky 
elektronická peněženka

 
GVM – DUAL – PT/RFID

 pro ovládání vydavaček golfových míčků platebním 
terminálem – akceptování pla

 pro ovládání vydavačky golfových míčků RFID 
elektronická peněženka

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Řídící elektronika pro komunikaci GVM

            Platební terminál SEL2000

    

vydavaček golfových míčků 

01.1.2.23 
pro ovládání vydavaček golfových míčků platebním 

akceptování platebních karet VISA/Mastercard

10.2.2.23 
pro ovládání vydavačky golfových míčků RFID kartami 
elektronická peněženka 

PT/RFID act. ver.:11.2.23S 
pro ovládání vydavaček golfových míčků platebním 

akceptování platebních karet VISA/Mastercard
pro ovládání vydavačky golfových míčků RFID kartami 
elektronická peněženka 

---------------------------------------------------------------------------------------------
   

   
GVM-DUAL– vydavač golfových míčků  –  platební  terminál  

               

SEL2000                                                         Platební terminál

 – možnosti: 

pro ovládání vydavaček golfových míčků platebním 
tebních karet VISA/Mastercard 

golfových míčků RFID kartami – RFID 

pro ovládání vydavaček golfových míčků platebním 
tebních karet VISA/Mastercard 

kartami – RFID 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
platební  terminál  -  banka     

 

Platební terminál iUC 180B  



požadavky na technickou připravenost: 
 

 přístup k internetu (vždy) 
 1x síťový kabel (internet) ve vydavačce golfových míčků (vždy) 
 montážní prostor pro umístění 2 ks zdrojů uvnitř vydavačky 
 možnost výběru z kompatibilních platebních terminálů (GVM-PT, GVM-DUO): 

 1)  iUC 180B - výřez v čelním panelu 107mm x 85mm pro umístění platebního 
terminálu (celkové rozměry platebního terminálu 120mm x 134mm x 62mm)  

  2) SEL20000 - výřez v čelním panelu 107mm x 85mm pro umístění 
platebního terminálu (celkové rozměry platebního terminálu 120mm x 134mm 
x 62mm)  

 montážní otvory o průměru 19mm pro 1- 2 tlačítka - antivandal - prosvětlené 
pro volbu počtu míčků (1 koš – 2 koše) (GVM-PT, GVM-DUO) 

 USB připojení PC pro stolní čtečku RFID karet (GVM-RFID, GVM-DUO) 
 montážní prostor pro display 30mmx80mm (GVM-RFID, GVM-DUO) 
 montážní prostor pro RFID čtečku 30mmx90mm (GVM-RFID, GVM-DUO) 
 

 
Informativní návod platební terminál : 

 
1) na čelním panelu se stiskem tlačítka provede výběr počtu míčků (1 nebo 2 koše) 
2) na platebním terminálu uvedena cena a výzva „přiložte kartu“ 
3) po přiložení karty je proveden výdej golfových míčků 
 

 
Informativní návod RFID elektronická peněženka : 

 
 1) na recepci bude po zaplacení nahrán na kartu příslušný počet kreditů 
 (1 kredit – 1 výdej) 
2) po přiložení RFID karty ke čtečce RFID karet je proveden výdej golfových míčků. 
3) na display zobrazena informace o kreditu na RFID kartě 
(možné užití - buď přímého nahrání recepcí příslušný počet kreditů dle požadavku 
klienta, nebo si předehrát kredity na karty např. 10, 20, 30….kreditů a prodávat kartu 
„před nahranou“  s vratnou zálohou za RFID kartu 
RFID karty jsou dodávány bílé bez potisku .  
Orientační cena kompatibilní karty cca 32kč/ks + DPH. 
 
PC slouží pro nahrání kreditu na kartu – po přihlášení uživatele k aplikaci – pod 
heslem (možnost více uživatelů každý pod heslem)  
Reporty o detailních pohybech na RFID kartách – čas, uživatel, číslo RFID karty, 
stav kreditu, změny….. je možné zasílat v hodinových/ denních/ týdenních/ 
měsíčních intervalech na email (nebo více emailů) ve formátu PDF, XLS, TXT… 
 
Pro fungování výdeje přes platební terminál a RFID karty nemusí být zapnutý 

PC – pouze internetové připojení vydavačky golfových míčků. 
 
 
 
 



 
 

 
 

příklady realizací – platební terminál – výdej 1 a 2 koše a RFID peněženka 
 
 

V případě individuálních nadstandardních požadavků: 
 

 možnost připojení RFID čtečky pro čtení klubových (zaměstaneckých) RFID 
karet 

 možnost připojení dotykového displeje  
 možnost připojení reproduktoru pro navigaci uživatele 
 možnost připojeni LTE routeru, bluetooth modulu a dalších komunikačních 

zařízení 
U individuálních požadavků bude cena za úpravu nabídnuta dle rozsahu  
požadavku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vývoj, návrh, montáž, servis: Jiří Holovlaský, IČ:18583245, DIČ:CZ6604130104 

revizní technik el. zařízení a hromosvodů ev.č. osvědčení 5976/6/21/R-EZ-E2A  
Autorizovaný servisní technik RANGE SERVANT pro ČR, 

 www.rangeservant.cz, email: servis@rangeservant.cz 
Tel: +420 608 266 303, + 420 773 266 303 

 
 

 


