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ZAKAŻENIA COVID-19
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
I KONKRETNYCH KORZYŚCI BIZNESOWYCH

Stacje płatności gotówkowych i bezgotówkowych
pewne i bezpieczne płatności samoobsługowe

#safeTogether
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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
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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.

doskonałe rozwiązanie łączące
cechy funkcjonalne oraz komunikację digital signage

bezpieczne płatności
bezgotówkowe, intuicyjne
i funkcjonalne
oprogramowanie
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, aplikacje 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

wersja nablatowa

wersja pod ladę

konstrukcja przystosowana
do obsługi przez firmy CIT
(cash-in-transit)
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MODUŁOWA SEPARACJA
STANOWISK SAMOOBSŁUGOWYCH
Transparentne osłony i separatory stanowisk
samoobsługowych gwarantują bezpieczeństwo
i komfort zarówno personelowi sklepu, jaki i kupującym.
Prosty montaż i demontaż strefy samoobsługowej. Elastycznie dopasowujemy się do wielkości
i charakteru strefy.

strefa dezynfekcji rąk
tacka

uchwyt na
rękawiczki

strefa serwisowa
maksymalna
pojemność
butli z płynem 10 l

STACJA
DEZYNFEKUJĄCA
Bezdotykowa stacja z automatycznym dozownikiem płynu dezynfekującego pozwala bezpiecznie korzystać z rozwiązań samoobsługowych,
jak również pozwala na dezynfekcję rąk przy
wyjściu ze strefy samoobsługowej.
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AKCESORIA
ZNAKI INFORMACYJNE
W STREFIE KOLEJEK I STREFIE PRZYKASOWEJ
Dzięki
zastosowaniu
znaków
informacyjnych
w prosty i skuteczny sposób możemy zachować
bezpieczne odległości pomiędzy klientami sklepu. Znaki mogą również przekazywać różnego typu
komunikaty, np. kierunek kolejki, drogę wyjścia, itp.

antypoślizgowe
znaki dystansujące

WYŚWIETLACZ
INFORMACYJNY LED
Prosta konstrukcja zapewnia łatwy montaż
w miejscach, 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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POWŁOKI
ANTYBAKTERYJNE
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 dezynfekcyjnych. Zachowują wysoką odporność chemiczną niezależnie od częstotliwości czyszczenia pokrytych nimi
powierzchni.

ZALETY

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
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GRUPA MAGO
SIEDZIBA GŁÓWNA

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

www.mago.com

FABRYKI
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

ODDZIAŁY
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

Fabryki
Biura
Dystrybucja

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

