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MODUŁOWA ZABUDOWA 
BOKSÓW KASOWYCH

Transparentne osłony boksów kasowych wpływają na bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników sklepu 
jak i samych klientów. Nie tylko pomagają w zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy klientem i kasje-
rem, ale jednocześnie tworzą odizolowane, komfortowe stanowisko pracy kasjera. 

Osłony, dzięki modułowej konstrukcji zabudowy, mogą być dopasowane do praktycznie dowolnego boksu 
kasowego, z uwzględnieniem wymagań i potrzeb klienta w zakresie stopnia izolacji kasjera. 

Zarówno montaż jak i demontaż osłon jest prosty, intuicyjny i może być dokonywany samodziel-
nie przez pracowników sklepu. Osłony można montować nie tylko w boksach kasowych, ale także 
w punktach obsługi klienta, ladach sklepowych czy innych miejscach, w których zachodzi bezpośredni kontakt 
klienta z pracownikiem sklepu.
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OSŁONY
FRONTOWE,TYLNE I BOCZNE
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Frontowe osłony z pleksi wzmacniają ochronę kasjera poprzez ograniczenie bezpośredniego kontaktu 
z klientami podczas skanowania towarów i dokonywania płatności za zakupy.

PROJEKT I KONSTRUKCJA

FRONTOWA OSŁONA
DO BOKSÓW KASOWYCH                                

OSŁONA TYLNA                              

OSŁONA NA LADY SKLEPOWE I PŁASKIE 
POWIERZCHNIE W PUNKTACH OBSŁUGI                             

Osłony boczne gwarantują zachowanie dystansu pomiędzy 
kasjerem i kupującym, podczas gdy klient wykłada produk-
ty na taśmę lub produkty znajdą się już w strefie pakowania.

Osłona tylna odseparowuje kasjera od osób, które potencjalnie 
mogą znaleźć się w pobliżu, np. stojąc w równoległej kolejce.

Najnowszy design osłon kasjerskich wpisuje się w aktualny trend 
wyposażenia powierzchni handlowych, a modułowość tych roz-
wiązań pozwala na tworzenie szerokiej gamy wariantów.
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AUTOMATYCZNE 
PRZYJMOWANIE GOTÓWKI
MODUŁY AUTOMATYCZNEGO PRZYJMOWANIA 
PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH DO ZABUDOWY

Zadaniem modułu do przyjmowania płat-
ności gotówkowych i wydawania reszty, tzw. 
recyklera, jest zautomatyzowanie procesu 
płatności i przeniesienie tej czynności z ka-
sjera na klienta. 

Poza niewątpliwymi zaletami stosowania ta-
kiego rozwiązania, takimi jak brak pomyłek, 
bezpieczeństwo przechowywania gotówki, 
czy prędkość samej transakcji ważną cechą, 
w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa 
kasjera i kupującego, jest ograniczenie kon-
taktu pomiędzy kupującym i kasjerem oraz 
brak kontaktu kasjera z gotówką, która 
może stanowić źródło potencjalnego zagro-
żenia wirusowego lub bakteryjnego.

Moduł może być zintegrowany z istniejący-
mi kasami lub stanowiskami kasowymi albo 
funkcjonować jako niezależny automat do 
przyjmowania gotówki w obszarze kas.

BOKS KASOWY 
Z MODUŁEM CIMA INLANE                              

                  BOKS KASOWY 
Z MODUŁEM CASHMATIC ADVANCE

ZALETY

minimalizacja kontaktu na linii 
klient-kasjer

wyeliminowanie kontaktu kasjera 
z gotówką

automatyczna weryfikacja banknotów
i monet

kontrola online codziennych wpłat

bezpieczeństwo obrotu gotówkowego

możliwość integracji modułu z systemami 
CIT (cash-in-transit) i bankowymi
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AKCESORIA

WYDŁUŻONY 
UCHWYT NA PINPAD 

Specjalnie wydłużona i ruchoma kon-
strukcja ramienia pozwala na zachowa-
nie bezpiecznej odległości pomiędzy 
kasjerem a klientem.

Łatwy i szybki montaż tych akcesoriów zapew-
nia możliwość umiejscowienia ich w dowolnie 
wybranym miejscu na sali sprzedaży 

UCHWYT NA ŚRODKI
 I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

Łatwy i szybki montaż tych akcesoriów zapewnia możliwość umiejscowienia ich w dowolnie wybranym 
miejscu stanowiska kasjerskiego lub na sali sprzedaży. 

BF-18P840000

Q5P-AU1S001
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tacka

strefa dezynfekcji rąk

uchwyt na 
rękawiczki

strefa serwisowa
maksymalna 
pojemność
butli z płynem 10 l

AUTOMATYCZNA  
BRAMKA BLOKUJĄCA

Zainstalowanie tego rozwiązania w przedniej lub 
tylnej części boksu kasowego wymusza zacho-
wanie bezpiecznej odległości pomiędzy klienta-
mi sklepu, a także zapewnia przebywanie tylko 
jednej osoby przy stanowisku kasjerskim.

Bezdotykowa stacja z automatycznym do-
zownikiem płynu dezynfekującego jest jednym 
z podstawowych elementów wyposażenia 
sklepu, obiektu użyteczności publicznej czy 
powierzchni magazynowej. 

Pozwala skutecznie chronić klientów i pra-
cowników przed przenoszeniem zakażeń na 
inne osoby i przedmioty. Ergonomiczna forma, 
nowoczesny design oraz dostępność wersji 
z różnej pojemności zasobnikami na płyn de-
zynfekujący (do 30 litrów) pozwala na umiesz-
czenie stacji w dowolnej przestrzeni każdego 
obiektu.

STACJA 
DEZYNFEKUJĄCA



9

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | WYŚWIETLACZE INFORMACYJNE

WYŚWIETLACZE
INFORMACYJNE 

Zastosowanie wyświetlaczy w punkcie handlowym daje szerokie możliwości komunikacji z klientem. Poczy-
nając od zastosowań czysto informacyjnych czy reklamowych po funkcje ostrzegawcze i edukacyjne. Wybór 
wielkości nośników, ich ewentualnej interaktywności (infokioski) daje wręcz nieograniczone możliwości dostoso-
wania treści i formy przekazu. 

Dzięki nośnikom cyfrowym, oraz systemom zarządzania takim jak digital signage jesteśmy w stanie dotrzeć 
z właściwą, zmienną treścią w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki precyzyjnie kierowanym komunikatom, możemy 
osiągnąć pożądane efekty, takie jak pojedyncze podchodzenie do stanowisk kasowych czy utrzymanie bezpiecz-
nego dystansu między klientami sklepu, co przyczynia się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa zakupów i mini-
malizuje ryzyko przenoszenia zakażeń.

Wyświetlacze informacyjne 
w strefie kas



Prosta konstrukcja zapewnia łatwy montaż w miej-
scach, w których zależy nam na uwadze klientów. 
Wyświetlacze dostępne są w wersjach do zabudowy 
lub wolnostojących oraz w wymiarach od kilkunastu 
do kilkudziesięciu cali.
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REGAŁ PRZYKASOWY 
Z EKRANAMI LED

Regał do sprzedaży produktów impulsowych 
w strefie przykasowej. Dzięki umieszczonym ekranom 
LED można emitować kontent reklamowy, ale także 
wyświetlać komunikaty dla klientów o zachowaniu 
zasad i procedur bezpieczeństwa.

WYŚWIETLACZ  
INFORMACYJNY LED
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Antypoślizgowe 
znaki dystansujące 

ZNAKI INFORMACYJNE 
W STREFIE KOLEJEK I W STREFIE PRZYKASOWEJ

Dzięki zastosowaniu znaków informacyjnych 
w prosty i skuteczny sposób możemy zachować bez-
pieczne odległości pomiędzy klientami sklepu. Znaki 
mogą również przekazywać różnego typu komunikaty, 
np. kierunek kolejki, drogę wyjścia, itp.



#safeTogether

Samoobsługowe boksy kasowe  
bezpieczna organizacja strefy samoobsługowej 

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA 
I KONKRETNYCH KORZYŚCI BIZNESOWYCH

PAKIET ROZWIĄZAŃ MINIMALIZUJĄCYCH RYZYKO  
ZAKAŻENIA COVID-19



13

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | WSTĘP

KASY I STANOWISKA  
SAMOOBSŁUGOWE

Zorganizowanie strefy samoobsługowej daje szereg korzyści związanych z oszczędnościami, zwiększe-
niem płynności procesów, podniesieniem jakości customer experience, co wpływa na wzrost rentowności  
działalności handlowej.

W czasach ryzyka zarażeniem wirusem COVID-19 strefa samoobsługowa zyskuje inny wymiar, pozwalają-
cy zachować bezpieczny dystans na linii: klient - klient i obsługa sklepu - klient oraz znacząco skraca czas  
przebywania kupujących w strefie płatności.
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KASA SAMOOBSŁUGOWA V1 
HIPER- I SUPERMARKETY
KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE ZAPEWNIAJĄCE  
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ ZAKUPÓW

Kompaktowy i wysoce funkcjonalny boks samoobsługowy, który dzięki swoim  
cechom jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji strefy samoobsługowej  
dla klientów z większym i średnim koszykiem zakupów.

bezpieczne płatności bezgotówkowe,
intuicyjne i funkcjonalne  
oprogramowanie

szeroki wybór 
akcesoriów

modułowa konstrukcja,  
różne warianty materiałowe  
i kolorystyczne
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KASA SAMOOBSŁUGOWA V1 SPRINT 
CONVENIENCE, EKSPRESOWE PUNKTY HANDLOWE

ROZWIĄZANIE DLA PUNKTÓW HANDLOWYCH O OGRANICZONEJ PRZESTRZENI, 
DLA SZYBKICH I CODZIENNYCH ZAKUPÓW

W pełni funkcjonalny boks samoobsługowy o niewielkich rozmiarach.  
Wygoda, bezpieczeństwo i oszczędności w jednym rozwiązaniu.

bezpieczne płatności bezgotówkowe,
intuicyjne i funkcjonalne  
oprogramowanie

funkcjonalna kompaktowa 
obudowa

niewielkie rozmiary,  
różne warianty materiałowe  
i kolorystyczne
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BOKS SAMOOBSŁUGOWY HYBRID Q5 
SAMOOBSŁUGOWA I TRADYCYJNA KASA W JEDNYM

PŁYNNE PRZEŁĄCZANIE SIĘ POMIĘDZY TRYBEM  
SAMOOBSŁUGOWYM ORAZ OBSŁUGĄ KASJERSKĄ

Samoobsługowy i tradycyjny boks kasowy w jednym. Możliwość płynnego  
przełączania się w tryb samoobsługowy na czas nieobecności kasjera. W pełni 
funkcjonalna kasa z gwarancją dostępności 24/7.

wszystkie cechy stanowiska kasowego 
i samoobsługowego

dwufunkcyjna głowica kasowa
- możliwość zamontowania  
głowicy dwufunkcyjnej  
do dowolnego, nawet już  
działającego boksu kasowego

możliwość dodania modułu do przyjmowania 
płatności gotówkowych do dowolnego, nawet 
już działającego boksu kasowego



Stacje płatności gotówkowych i bezgotówkowych  
pewne i bezpieczne płatności samoobsługowe 

#safeTogether

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA 
I KONKRETNYCH KORZYŚCI BIZNESOWYCH

PAKIET ROZWIĄZAŃ MINIMALIZUJĄCYCH RYZYKO  
ZAKAŻENIA COVID-19
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KOMPLEKSOWY PROCES OBSŁUGI 
GOTÓWKI

Rozwiązania MAGO nie tylko umożliwiają bezpieczną obsługę transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,  
ale także pozwalają na outsourcing procesu obsługi gotówki dzięki dostosowaniu urządzeń do obsługi przez 
firmy CIT (cash-in-transit) i oprogramowania do współpracy z firmami sektora finansowego.

Pieniądze wpłacane do urządzeń niezwłocznie trafiają na rachunek sprzedawcy, a odbiór gotówki realizowany 
jest przez wyspecjalizowane podmioty.

OPTYMALIZACJA CASH PROCESSINGU



19

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | BEZGOTÓWKOWA STACJA PŁATNICZA

BEZGOTÓWKOWA STACJA  
PŁATNICZA
BEZGOTÓWKOWA AKCEPTACJA PŁATNOŚCI ZA TOWARY I USŁUGI 

Kompaktowy wymiar samoobsługi
Idealne rozwiązanie dla sklepów, punktów handlowych i usługowych, punktów  
obsługi klienta, itp. pozwalające na samoobsługowe dokonanie płatności.

Rozwiązanie pozwala sprzedawcom i usługodawcom na usprawnienie procesów 
obsługi klientów, optymalizację kosztów obsługi kasowej oraz możliwość realizacji 
płatności, również poza godzinami pracy placówki. 

bezpieczne płatności  
bezgotówkowe, intuicyjne  

i funkcjonalne  
oprogramowanie

doskonałe rozwiązanie łączące 
cechy funkcjonalne oraz komu-
nikację digital signage

możliwe różne warianty  
materiałowe i kolorystyczne,  
indywidualny branding
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AUTONOMICZNY PUNKT KASOWY 
OBSŁUGA PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH I BEZGOTÓWKOWYCH

ROZWIĄZANIE DLA PUNKTÓW HANDLOWYCH, SALONÓW, PUNKTÓW OBSŁUGI, 
URZĘDÓW

Kompaktowe rozwiązanie dla kompleksowej samoobsługowej obsługi płatności. 
Stacja płatnicza akceptuje różne rodzaje płatności bezgotówkowych (karty, aplika-
cje mobilne) oraz płatności gotówkowe.

Specjalna konstrukcja tego urządzenia przystosowana jest do outsourcingu usług 
konwojowania gotówki. Dzięki temu punkt sprzedaży może przyjmować  
płatności gotówkowe, jednocześnie nie prowadząc żadnych czynności  
związanych z jej obsługą.

funkcjonalna kompaktowa 
obudowa

bezpieczne płatności 
bezgotówkowe,  
intuicyjne i funkcjonalne  
oprogramowanie

recykling gotówki  
pozwala na maksymalnie 
bezobsługową  
eksploatację 

możliwe różne warianty  
materiałowe i kolorystyczne, 
indywidualny branding
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RECYKLER GOTÓWKI DO ZABUDOWY 
AUTOMATYZACJA PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA GOTÓWKI

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOTÓWKOWEGO  
W TRADYCYJNYM BOKSIE KASOWYM

Samoobsługowy i tradycyjny boks kasowy lub lada kasowa w jednym. Wpłaty  
gotówkowe zawsze dokonywane są przez kupującego w automatycznym recyklerze 
gotówki.

niezależnie od tego czy boks 
pracuje w trybie kasjerskim, czy 
samoobsługowym klient zawsze 
wpłaca gotówkę do urządzenia

zabudowany moduł  
przyjmowania wpłat  

i wydawania reszty

konstrukcja przystosowana  
do obsługi przez firmy CIT  
(cash-in-transit)

wersja nablatowa 

wersja pod ladę 



#safeTogether

Clever - mobilna kasa 
samoobsługowa

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA 
I KONKRETNYCH KORZYŚCI BIZNESOWYCH

PAKIET ROZWIĄZAŃ MINIMALIZUJĄCYCH RYZYKO 
ZAKAŻENIA COVID-19
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CLEVER - MOBILNA KASA   
SAMOOBSŁUGOWA
KORZYŚCI I WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIA ZAKUPOWE DLA KUPUJĄCYCH 

to rewolucyjne rozwiązanie tworzące
niespotykane doświadczenie zakupowe

pozwala robić zakupy bezpośrednio do torby kupującego

razem z kupującym przemieszcza się po sklepie

pozwala na skanowanie towarów, informuje o ich cenie i właściwościach

podpowiada optymalną ścieżkę zakupową

jest doradcą zakupowym, sugeruje zakup np. komplementarnych towarów

sprawdza zgodność zakupów z przygotowaną wcześniej listą zakupową

waży i nalicza cenę za produkty na wagę, tuż po tym jak zostaną włożone do torby

eliminuje wypakowywanie i ponowne pakowanie towarów przy kasie

kupujący zdejmuje torbę z mobilnej kasy i po zapłacie opuszcza z nią sklep

chroni środowisko dzięki eliminacji plastikowych reklamówek oraz woreczków na towary 
sprzedawane luzem

wyklucza jakiekolwiek stanie w kolejce

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | MOBILNA KASA SAMOOBSŁUGOWA CLEVER 
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W dobie zagrożeń związanych z ryzykiem zarażeń wirusowych dzięki Clever cały proces zakupów może być 
wykonany bez jakiegokolwiek kontaktu z personelem sklepowym, a dzięki pozbyciu się konieczności 
rozpakowywania i ponownego pakowania towarów przy kasie, czas spędzony w sklepie, wiążący się z ryzy-
kiem zarażenia, jest znacząco skracany. 

Clever waży produkty
i nalicza ceny

ekran dotykowy pozwala 
na interakcję z kupującym

kupujący posługuje się własną torbą, 
z którą przyszedł do sklepu i z nią wychodzi

CLEVER - MOBILNA KASA   
SAMOOBSŁUGOWA
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CLEVER - MOBILNA KASA   
SAMOOBSŁUGOWA
KORZYŚCI SPRZEDAWCY 

możliwość obsługi kupującego bez angażowania pracowników

buduje lojalność klientów, poprzez wyróżnianie ich taką formą zakupów

dostęp do wyjątkowych danych dotyczących zachowania kupujących w sklepie

możliwość interakcji i komunikacji marketingowej z kupującym w trakcie dokonywania zakupów

narzędzie do wpływania na ścieżkę zakupową klientów

zwiększenie przepływu klientów w sklepie dzięki eliminacji zbędnych czynności rozpakowywania 
i ponownego pakowania towarów przy kasie

całkowita eliminacja kolejek, przy ważeniu produktów sprzedawanych luzem

ekologiczny wizerunek sprzedawcy, dzięki wspieraniu ochrony środowiska

eliminuje efekt „porzucanych koszyków”

CLEVER to potężne narzędzie marketingowe w rękach sprzedawcy, zapewniające jednocześnie 
płynność i szybkość procesów obsługi kupujących.

eliminuje kontakt obsługi z kupującym

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | MOBILNA KASA SAMOOBSŁUGOWA CLEVER 
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Clever eliminuje kontakt obsługi z kupującym i skra-
ca czas pobytu kupującego w sklepie o czynności, 
które nie zwiększają jego koszyka zakupowego

Clever gromadzi dane o ścieżkach 
i zwyczajach zakupowych klientów

ekran dotykowy pozwala na kierowanie 
przekazu marketingowego

Clever eliminuje zbędne procesy ważenia, 
pakowania i rozpakowywania towarów

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | MOBILNA KASA SAMOOBSŁUGOWA CLEVER 
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CLEVER to szybkie i wygodne codzienne zakupy bez kolejek

historia zakupowa klientów (produkty i ścieżki zakupowe) 

budowa planogramów w oparciu o ścieżki zakupowe i preferencje klientów (BIG DATA)

ECO dbałość o ekologię i higienę dzięki wykorzystaniu własnych toreb 

komunikacja z klientem, kontent reklamowy związany z produktem

CLEVER - MOBILNA KASA   
SAMOOBSŁUGOWA
INTELIGENTNE WYPOSAŻENIE - GAMA MOŻLIWOŚCI 

interaktywny ekran, skaner kodów

ekologiczna torba wielokrotnego użytku

legalizowana waga

świetlna sygnalizacja statusu

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | MOBILNA KASA SAMOOBSŁUGOWA CLEVER 
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LED

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | MOBILNA KASA SAMOOBSŁUGOWA CLEVER 
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Rozwiązania dla e-commerce 

#safeTogether

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA 
I KONKRETNYCH KORZYŚCI BIZNESOWYCH

PAKIET ROZWIĄZAŃ MINIMALIZUJĄCYCH RYZYKO 
ZAKAŻENIA COVID-19

kompletacja zamówień, odbiór w punkcie odbioru zamówień



WSPARCIE E-COMMERCE 
ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWE I OPROGRAMOWANIE

SYSTEM AUTOMATYCZNYCH SKRYTEK MAGO PRZEZNACZONYCH DO NADAWANIA 
I ODBIERANIA PRZESYŁEK

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | WSPARCIE E-COMMERCE

Odbiór i nadawanie przesyłek w dowolnym miejscu i dowolnym czasie gwarantowane jest dzięki urządze-
niom typu „parcel lockers” – systemowi automatycznych skrytek MAGO, którego zarządzanie odbywa się 
z poziomu systemu centralnego poprzez komunikację z systemami sprzedaży on-line.

Rynek e-commerce został zrewolucjonizowany dzięki możliwości korzystania z pełni automatycznych urzą-
dzeń, o dowolnej porze dnia i nocy, w wielu miejscach, często zlokalizowanych zaledwie kilka kroków od poten-
cjalnego odbiorcy. 

W okresie epidemii i ryzyka zarażenia wirusem COVID-19 rozwiązania e-commerce likwidują bariery związane 
z ograniczeniem dostępności oferty sklepów stacjonarnych, które dotknął całkowity zakaz handlu. Jednocze-
śnie pozwalają tym podmiotom na zachowanie ciągłości handlu.
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E-COMMERCE DLA KAŻDEGO
PROSTE WDROŻENIE, SZYBKI START 

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | E-COMMERCE DLA KAŻDEGO

ORGANIZACJA ZAUTOMATYZOWANEGO ODBIORU ZAKUPÓW DLA NIEWIELKICH 
SIECI HANDLOWYCH, SKLEPÓW OSIEDLOWYCH I PUNKTÓW HANDLOWYCH NIE 
POSIADAJĄCYCH JESZCZE SPRZEDAŻY ON-LINE

Rozwiązanie E-COMMERCE EASY START składa się z przenośnego, konfigurowalnego zestawu skrytek 
odbiorczych oraz prostej aplikacji, która obsługuje proces odbioru zamówionych artykułów. Modułowy klaster 
skrytek odbiorczych umożliwia samodzielny odbiór przez kupujących zamówionych zakupów. Dzięki prostej 
formule otwierania skrytek na towary poprzez moduł bluetooth możliwa jest obsługa odbioru zakupów nawet 
w sklepie osiedlowym.
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NASZE ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIA SZYBKI START 
USŁUGI E-COMMERCE DLA PODMIOTÓW, KTÓRE 
DO TEJ PORY NIE POSIADAŁY SPRZEDAŻY ON-LINE.
 

E-COMMERCE EASY START to szansa na bez-
pieczne i ekonomiczne dostawy w czasach, w któ-
rych zwyczaje oraz regulacje prawne wymuszają 
ograniczony kontakt kupującego ze sprzedającym.

szybki start
E-COMMERCE 



SYSTEM AUTOMATYCZNYCH SKRYTEK MAGO BLOCKS
ODBIÓR PRZESYŁEK KURIERSKICH

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | MAGO BLOCKS

OBSŁUGA TZW. „DOSTAWY OSTATNIEJ MILI” W DOWOLNYM CZASIE I MIEJSCU

ZAUTOMATYZOWANY ODBIÓR PACZEK I PRZESYŁEK W PUNKCIE SPRZEDAŻY, 
PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA, BIUROWCU

KONFIGUROWALNE URZĄDZENIE, MOBILNE SKRZYNKI
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Logistyka „ostatniej mili” koncentruje się na jak najszybszej dostawie towarów do użytkownika końcowego 
i staje się ważniejsza niż kiedykolwiek ze względu na gwałtowny wzrost liczby zamówień online. W celu dosto-
sowania się do szybszego czasu wysyłki, zmieniających się przepisów i ograniczeń infrastrukturalnych idealnym 
rozwiązaniem jest SYSTEM AUTOMATYCZNYCH SKRYTEK MAGO BLOCKS.

Nasze rozwiązanie umożliwia elastyczne dostosowanie wielkości systemu BLOKCS, to jest ilości skrzynek do 
ilości wydawanych przesyłek. Dzięki niezależnej konstrukcji z łatwością można tworzyć zestawy dowolnego 
wymiaru i kształtu i umieszczać je w dowolnym miejscu przestrzeni handlowej i usługowej.

Nasze rozwiązanie ogranicza 
kontakt osoby wydającej 
zamówienie z odbiorcą. Cały 
proces wydawania przesy-
łek jest w pełni zautomaty-
zowany, a przede wszystkim 
nie utrudnia i nie spowal-
nia bieżącej obsługi klien-
tów w punkcie sprzedaży.

BLOCKS
MAGO



ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | ODBIÓR PRZESYŁEK W DOWOLNYM CZASIE, W DOWOLNYM MIEJSCU

ODBIÓR PRZESYŁEK W DOWOLNYM CZASIE, 
W DOWOLNYM MIEJSCU
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ODBIÓR PRZESYŁEK W DOWOLNYM 
CZASIE, W DOWOLNYM MIEJSCU

ROZWIĄZANIA OUTDOOR I INDOOR 
DLA KAŻDEGO RODZAJU BIZNESU

outdoor

indoor

Konfigurowalne moduły skrzynek odbiorczych two-
rzą jedno kompaktowe urządzenie, które umożliwia 
odbiór przesyłek w dowolnym czasie i w dowolnym 
miejscu. Zarówno wewnątrz budynków (indoor) jak 
i w lokalizacjach zewnętrznych (outdoor).



NOWY WYMIAR „DOSTAWY OSTATNIEJ MILI”

ZAUTOMATYZOWANY PUNKT WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA PRZESYŁEK 
ORAZ SPRZEDAŻY TOWARÓW

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | NOWY WYMIAR „DOSTAWY OSTATNIEJ MILI”

OPTYMALIZACJA PROCESÓW 
I PRZESTRZENI SKLEPOWEJ W JEDNYM
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Zautomatyzowany odbiór i nadawanie przesyłek 
w jednym „okienku”.

Możliwość obsługi e-commerce i sprzedaży towarów 
w jednym zautomatyzowanym sklepie.

Dzięki wydawaniu i odbiorze towarów w jednym „okienku” 
można np. wykorzystać przestrzeń wystawienniczą 
i reklamową witryny sklepowej.

Zwiększenie jakości customer experience, optymalizacja 
procesów i przestrzeni sklepowej w jednym.

Kompletny system magazynowo-
-sklepowy przystosowany do pracy 
ciągłej (24/7):

• zatowarowanie,
• przechowywanie,
• wydawanie i odbiór zamówienia.

Możliwość pracy w trybie stand-alone 
lub jako część istniejącej placówki 
handlowej.

Możliwość zainstalowania 2-4 
punktów nadawania/odbierania 
zamówień.



DIGITAL STORE MAP I P-CART

P-CART

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | DIGITAL STORE MAP I P-CART

OPTYMALIZACJA I PRZYSPIESZENIE PROCESU KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ

INTERAKTYWNY FLOORPLAN

ADRESACJA WSZYSTKICH TOWARÓW

Automatyczne pobieranie i segregowanie/ 
grupowanie zamówień.
Komunikacja LED - podświetlenie kosza, 
w którym ma zostać umieszczony produkt.
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Aktualna informacja o lokalizacji towarów 
w sklepie i magazynie z dokładnością do:

• alejki w sklepie/magazynie,
• regału/palety,
• konkretnej półki i miejsca na półce.

Przyspieszenie procesu kompletacji 
zamówienia:

• optymalizacja trasy kompletacji zamó-
wienia,

• prezentacja na ekranie P-Cart lub urzą-
dzenia mobilnego, optymalnych tras 
kompletacji zamówionych produktów

      (w tym wskazywanie kolejnych odcinków),
• obsługa kilku zamówień jednocześnie.



POWŁOKI
ANTYBAKTERYJNE 

ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE ZARAŻENIE COVID-19 | POWŁOKI ANTYBAKTERYJNE

skuteczne zabezpieczenie przez zarazkami i bakteriami

wysoka odporność chemiczna niezależnie od częstotliwości czyszczenia

stanowią idealne uzupełnienie regularnych czynności dezynfekcyjnych

stosowane w branży medycznej stanowią skuteczną prewencję dla wszystkich elementów  
wyposażenia sklepu będących w bezpośrednim kontakcie z użytkownikiem

W celu uzyskania i zapewnienia jak najwyższych standardów higienicznych oferujemy możliwość  
wykończenia naszych rozwiązań powłokami antybakteryjnymi, które trwale i skutecznie zabezpieczają  
powierzchnie przed zarazkami i bakteriami. 

Powłoki antybakteryjne stanowią idealne uzupełnienie codziennie wykonywanych czynności dezynfekcyj-
nych. Zachowują wysoką odporność chemiczną niezależnie od częstotliwości czyszczenia pokrytych nimi 
powierzchni.

ZALETY
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  Fabryki
  Biura
  Dystrybucja

SIEDZIBA GŁÓWNA
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121
05-830 Nadarzyn 
+48 22 729 81 01 |  sprzedawcy@mago.com |  www.mago.com

POLSKA
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121
05-830 Nadarzyn 

POLSKA
MGL Sp. z o.o.MAGO GROUP
ul. Opoczyńska 16
96-200 Rawa Mazowiecka

ROSJA
OOO Мago Rosja
ul. Energetikov 8
236034 Kaliningrad

FABRYKI

MAGO GERMANY
Westhafenstr. 1
13353 Berlin
+49 170 714 73 90
verkauf@mago.com

MAGO FRANCE
113 Chemin De Ronde
78290 Croissy Sur Seine
+33 (0) 1 30 53 71 90
commerce@mago.com

MAGO ITALY
Via Caselle, 76
40068 San Lazzaro Di Savena
+39 (0) 5 14 84 63 56
italia@mago.com

MAGO RUSSIA
Ugreshskaya 2 bldg. 147 office 318 
115088 Мoskwa
+7 (495) 9880187
moscow@mago.com

MAGO UKRAINE
Bul. Grushevskovo 4 office 728
01601 Kiev
+38 (067) 328 77 99
kiev@mago.com

ODDZIAŁY

GRUPA MAGO


