
MATIPAY

НАЙ-ЛЕСНИЯТ НАЧИН ЗА 
ПЛАЩАНЕ ВЪВ ВЕНДИНГА

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА 
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

♦ Регистрация посредством телефонен номер или профил във Facebook
♦ Зареждане на виртуален портфейл в брой и с кредитна карта
♦ Offline актуализиране на данните
♦ Незабавно свързване  — ~ 1.5 сек.
♦ Известяване за повреди и липсващи продукти
♦ Прехвърляне на кредит към други потребители
♦ Динамични иновации за задържане на потребителя

MatiPay е иновативна разплащателна система, която гарантира на 
клиента лесни и интуитивни функции, благодарение на комбинация 
от незабавно свързване между автоматите и мобилното 
приложение, притежаващо виртуален портфейл, който може да 
бъде зареден посредством монетен механизъм, кредитна карта и 
много други методи за виртуално плащане.
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ЗА ПРИБЛИЗИТЕЛНО 3 – 4 МИНУТИ В АВТОМАТИТЕ , КАТО 
СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДИСТАНЦИОННО СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:

• Конфигуриране и бърза настройка на автомата
• Обновяване на операционната система по въздуха (Firmware Over- The-Air OTA)
• Управление на параметрите за конфигуриране на машината
• Телеметрия и задълбочени статистики

WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА BACK–OFFICE
ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛОЖЕНИЕТО И ЕЛЕКТРОНИКАТА 
MATIPAY, ВСИЧКИ ДАННИ БИВАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА CLOUD 
ПЛАТФОРМА, КОЯТО СЕ СЪСТОИ ОТ:

• Пълно интегриране с външни приложения за управление
• Детайлно управление в реално време на атрибутите на машината
• Бизнес анализи с множество филтри и избори, с възможност за детайлизиране данните
• Познаване на основните клиенти и потребителските навици
• Управление на плащанията в брой и безкасово
• Съответствие с норматива GDPR /защита на лични данни/

ЛЕСНО КАТО ДА СИ ПОРЪЧАШ КАФЕ
ПЛАТИ С ЕДНО ДВИЖЕНИЕ!
Без сканиране на QR код – Без набиране на кода на автомата. 
За iOS и Android.

1. Приближи смартфона до автомата за да отвориш Приложението и да се свържеш.
2. Отдалечи смартфона и избери продукта, който желаеш. Контролирай в реално време твоите покупки посредством Приложението.
3. Вземи своя продукт! Прекъсването на връзката е автоматично или ръчно, в зависимост от разстоянието до автомата.
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