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AIO kiosek 
Jednoduché řešení pro samoobslužné recepce 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Odlehčený koncept moderního 
odbavení hostů pro hotely, gol-
fové resorty, wellness, fitness, 
budovy, areály atp. Výdejník a 
programátor RFID karet vydá 
v jednom kroku v procesu 
check-in přístupovou kartu 
k pokoji. Umožní ji vrátit během 
check-out. 
 
Se samoobslužným recepčním 
softwarem poskytne částečný 
či plně samoobslužný provoz. 
  
Malá investice a přitom velká 
úspora personálních nákladů 
a rychlá návratnost investice.  
 
Umístění na stěnu nebo stolní 
provedení. 

CZECH KIOSK s.r.o. 
V Olšinách 2300/75 
100 00 Praha 10 
 
Telefon:  +420 222 764 624 
GSM:  +420 739 004 466 
 
Internet: www.czech-kiosk.cz   
E-mail: sales@czech-kiosk.cz 
 
IČO: 29148685, DIČ: CZ29148685 
D-U-N-S: 361265384 

http://www.czech-kiosk.cz/
mailto:sales@czech-kiosk.cz
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Parametry a specifikace recepčního automatu AIO + hotelové karty 

 

 
 

Samoobslužný automat 

 

Provedení AIO stolní nebo umístěná na VESA 
Barva – černá nebo bílá 

Připojení Zásuvka 230 V, zásuvka internet RJ45/WIFI 

Stupeň krytí, bezpečnost IP20, indoor 

 

Dotykový monitor 

 

Úhlopříčka  15,6“, 16:9, PCAP, 250cd/m², Contrast 1000:1 

Rozlišení 1920x1080 px 

 
Konfigurace PC 

 

Specifikace Intel Core i3, 4 GB RAM, 120 GB SSD, LAN, WiFi 

 

Software 

 

Operační systém Windows 10 IoT Enterprise 64bit včetně instalace a nastavení 

Aplikační software CashMachine + recepční nebo jiný aplikační software  

 
Volitelné periferie 

 

Připojení WiFi, LAN 

Skenery, výdejníky, enkodéry pro recepce 
Proces check-in/check-out 

Stolní výdejník na 50ks RFID karet + koš na 20ks karet 
Enkodér / čtečka / programátor hotelových karet 
ID skener dokladů – pro zákonné ztotožnění hostů v místě 

Volitelné platební periferie Bankovní platební terminál (bez/kontaktní čtečka karet) 
Zabudovaný tisk stvrzenek, případně stolní tiskárna 

Ostatní volitelné periferie Skener 1Q/2Q/QR – express check-in, Covid certificate reader 

Stolní termická tiskárna 
Audio set / kamera – vzdálená komunikace 

Externí záložní zdroj napájení (UPS) 
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