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 Модулна главна конструкция защитена от коризия и 

 Касов тип заключване със защита против вандализъм. 
Полиуретанова защита от температурни влияния.. 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМАТ VISION E-S PLUS 
• Капацитет от 8 регулируеми нива, всяко с до 10 канала. 
• Система за продажба FIFO.  (First In First Out)
• Детекция на правилна продажба чрез фотоклетки. 
• Програмируемо LED осветление  с час на Включване и 
Изключване. 
• Прозрачен преден панел. 
• Автоматичен автотест за функционалност. 
• Флаксабилна конфигурация: смяна на канали и 
подредби без инструменти. 
• Увеличение силата на моторите за всеки канал, 
направо от машината. 
• 

оксидация. 
• 
• 
• Налични версии с охладител и елеватор.

 
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕШЕНИЕТО 
• Отлична витрина от осветени продукти, която 
увеличава импулсивните продажби. 
• Оптимизация на цялото налично пространство.  
Голям брой селекции.. 
• Отлична флексабилност благодарение на силно 
конфигурируемите канали и нива. 
• Интерактивни екрани от 10.1 или 27 инча. 
• Възможност за вграждане на елеватори с голям 
размер за продажби на продукти в деликатни 
опаковки, както и на охладителна система за 
съхранение на продукти, изискващи го.. 
• Сигурност. Антивандални ключалки и 
разплащателни системи с последни технологии 
против измами. 
• Опционални функции за ползване на клиентски 
карти за идентификация.

 

 
  
  

 
  

 

 
   
 
  
  
  

 
  
  

ПАРАФАРМАЦИЯ 
Интелигентното решение за непрекъснат достъп до 
продуктите на фармацията и 
парафармацията. 

 Едно много ефективно и интерактивно решение за непрекъснат достъп (24/7) до продуктите 
на фармацията и парафармацията в една лесно разгърната мрежа от точки за продажба с 
отличен достъп. Налична в различни варианти на капацитет, тази гама е проектирана да 
използва изцяло наличното място. Тя предлага опции като интерактивен потребителски екран, 
който визуализира детайна информация за всеки продукт, като въплъщава и най-добрия начин 
за продажба, както и удобството за дистанционен контрол и управление. 

 Една от най-пълните гами от машини за автоматична продажба на пазара, която предлага 
модулни решения, адаптируеми към продуктите и опаковките, търсени от клиентите.  С тази 
технология от най-висок клас можете да създавате истински смарт-магазини, използвайки 
бърза и интуитивна система за улеснение и увеличение на продажбите и оптимизиране на 
разходите. 

ПРЕДИМСТВА НА РЕШЕНИЕТО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА КЛИЕНТА 
 • Уникално дигитално шопинг решение с едновременно промотиране на бранд. 
 • Директна комуникация с крайния клиент, който получава насоки чрез процеса на покупка. 

и вижда детайли за продукта преди да го е закупил. 
 • Платформа на няколко езика. Улеснение при въвеждането и достъпа на голям брой и различни клиенти 

в хотели, търговски центрове, метростанции и др. под. 

 УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ 
 • Добре подбраната визуализация на екрана увеличава продажбите. Подобрява се имижда на собствения 

бранд пред клиента, което става посредством върхова технология. 
 • Увеличава доверието у потребителя благодарение на  “Do it yourself” технологията.. 
 • Подобрява бързината на обслужването. Увеличава броя на обслужените клиенти на денонощие. 
 • Постига се автоматизация на документите на фармацията, както и снижение на оперативните разходи. 

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДОСТАВКИТЕ 
 • Проследяемост. Дава възможност за това да се знае кой продукт се изчерпва. 
 • По-голяма ефективност.  Дистанционен контрол, който освен всичко друго, позволява и: 

ВАШ  БРАНД                                  - Намаляване на инвентаризационните разходи.
        - Оптимизация на времето за зареждане. 

 ОНЛАЙН ДОКЛАДИ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
 • Детайлни отчети. 
 • Предварителни предупреждения за евентуални липси на продукти. 
 • Възможност за автоматично зареждане на данните в ERP на органзацията чрез ниско ниво интеграция.



 PARAFARMACY BASIC 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Отделен модул (частта до машината) 
за контрол на разплащанията, способна 
да контролира до четири машини 
общо. 
• Наличие на дисплей за визуализация 
на цени и суми. 
• Размери и Тегло: 1834,5x248x936 mm 
80Kg. 
• Съдържател с голям капацитет. 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗПЛАЩАНИЯТА:
• Протокол MDB или Eхecutivе. 
• Монетен механизъм J2000 от JOFEMAR с 

5 туби за ресто за работа с 5 различни 
вида монети, както и с най-надеждната 
защита срещу измами в света. 
• Възможност за инсталация на 
банкнотен механизъм BT11, както и 
четци за собствени и публични карти. 

ПРОГРАМНИ ОПЦИИ:
• Система за програмиране и 
визуализация на всякакви отчетни 
данни, достъпна от вътрешността на 
машината. 
• Съвместима с ръчен/преносим 
терминал EasyFlash от JOFEMAR за 
копиране на данни и отчети. 
• Съвместима с най-новите системи за 
дистанционно управление и контрол: 
-автономни, облачни, безжични, и др. под. 
• RS232 порт за връзка с разни 
устройства.

 PARAFARMACY TOUCH 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Отделен модул (частта до машината) за 
контрол на разплащанията, способна да 

контролира до четири машини общо. 
• Наличен интерактивен тактилен екран 
10,1инча, под наклон 6º за избор на 
продукти и детайлна информация за тях, 
както и за разплащането. Защитен със 
закалено стъкло 4мм. 
• Интерактивно навигиране и избор, 
базиран на категории. 
• Поддръжка на няколко езика. 
• Размери и Тегло: 1834,5x248x939 mm / 
85Kg. 
• Система за взаимозаменяеми периферни 
платки/устройства. 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗПЛАЩАНИЯТА:
• Възможност за интегриране на банкнотен 
четец от JOFEMAR, както и различни 
видове четци за безконтактни карти. 
• Система за монетни разплащания чрез 
селектор, сепаратор и хопър, позволяваща 
 работа с големи количества монети. 

ПРОГРАМНИ ОПЦИИ:
• Конфигуриране на машината 
посредством USB. 
• Интуитивен програмен интерфейс на 
място, с пълна функционалност. 
• Възможност за синхронизация на 
наличностите на продуктите със J-SUITE. 
• Дистанционно зареждане на картинки и 
други опции за артикулите посредством 
J-SUITE. 

ОПЦИИ:
• Инсталация на J-LINK и система за 
дистанционен контрол J-SUITE. Работа в 
реално време online, с контрол и 
управление на потребители и продажби. 
• Интегриране на банкнотен четец  от 
JOFEMAR и четец за безконтактни карти и клю- 

чове от JOFEMAR или друг четец на 
собствени карти, функциониращ по MDB. 
• Принтер на бележки/билети.

 PARAFARMACY MSK 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Способност да управлява до четири 
машини общо. 
• Тактилен интерактивен екран 27”. 
•Широк спектър от конфигурации. 
Може да бъде настроен за работа с:

 - Монетен механизъм J2000  с 
допълнителни, външни туби за ресто.

 - Банкнотен четец със система за 
връщане.

 - Моторизиран четец за карти.

 - Различни четци за банкови карти
(ingenico, verifon, etc). 
• Принтер. 
• Четец за RFID ключове JOFEMAR. 

• Четец за бар-кодове. 
• Модем GPRS или UMTS. 
• До 4 монетни JOFEMAR хопъра за 
ресто. 
• Захранване с автоматично 
разпознаване на напрежението

 (110-230 V). 
• Ключалка със система против 
вандализъм. 
• Подготовка за инсталация на  SAI (не 
се доставя от JOFEMAR). 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗПЛАЩАНИЯТА:
• Може да работи с различни системи 
за разплащане вкл. приемане и връ- 

щане на монети и банкноти. Четци за 
банкови карти, четци за 
идентификационни карти, за RFID 

карти, както и баркод четци са опции. 

ПРОГРАМНИ ОПЦИИ:
• Система за управление и контрол, 
базирана на компютър (РС). 

ОПЦИИ:
• Инсталиране на  J-LINK и система за 
дистанционен контрол J-SUITE. Работа 
в реално време online, с контрол и 
управление на потребители и 
продажби. 
• Опционални високоговорители.



 Innovation  
 in tecnológy 

Feasibility 

Tecnology 
100% Jofemar

Ctra. Marcilla km 2 
31350 PERALTA. Navarra SPAIN  
Tel. +34 948 75 12 12 
Fax +34 948 75 04 20 
www.jofemarvending.com

ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ:

     ВАНТОМАТИКС ООД
     W:  www.vantomatix.com 

 E:  contact@vantomatix.com
     M: +359.895.623.23




