AMPS Sp. z o.o.
25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 8
PRZEDPŁATOWY SYSTEM SPRZEDAŻY
WODY
Firma AMPS Sp. z o.o. proponuje urządzenie elektroniczne do
wodomierzy umożliwiające rozliczanie klientów indywidualnych w sposób
przedpłatowy ze zużycia wody (zimnej i gorącej). Klient korzysta z wody, za
którą dokona przedpłaty i może wykorzystać jedynie wykupioną ilość
jednostek.
Sprzedaż wody odbywa się przy zastosowaniu elektronicznych kart
przedpłatowych. Klient za określoną kwotę wykupuje wyliczoną ilość m3, którą
operator przy pomocy odpowiedniego oprogramowania zapisuje na kartę.
Zapisane ilości przy pomocy karty elektronicznej
przenoszone są do
przystawki elektronicznej, która steruje dopływem wody. Po dokonaniu
uzupełnienia karty, Odbiorca może korzystać z takiej ilości wody jaką
wcześniej zakupił.
W momencie wykorzystania zakupionych jednostek i braku kolejnej
przedpłaty następuje zamknięcie zaworu elektrycznego i automatyczne
odcięcie dopływu medium. Ponowne otwarcie zaworu następuje po
dokonaniu kolejnej przedpłaty.
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ZALETY SYSTEMU PRZEDPŁATOWEGO
•

Klient zużywa wodę, za którą już zapłacił – dyspozycyjność gotówkowa
sprzedającego;

•

brak problemów z tzw. uciążliwymi klientami;

•

proste oprogramowanie umożliwia bardzo łatwy monitoring zużywanej
wody;

•

bieżąca kontrola nad wydatkami związanymi z eksploatacją urządzeń;

•

łatwe rozliczanie;

•

możliwość kontroli stanu kredytu przez odbiorcę;

•

zabezpieczenia karty uniemożliwiają jej podrobienie;

•

system zapewnia pokrywanie bieżących kosztów zakupu medium przez
Spółdzielnie i Wspólnoty ( brak długów w stosunku do dostawców
mediów)

•

możliwość dokładnego rozliczenia każdego z klientów indywidualnie;

OPROGRAMOWANIE
Umożliwia zapisanie na kartach chipowych zakupionych jednostek energii
przez klienta.
• Może obsługiwać wszystkie media (woda zimna i ciepła, ciepło, gaz).
• Umożliwia również powiadamianie sprzedawcy o braku zakupu przez
danego klienta, co może świadczyć np. o pomijaniu urządzenia
pomiarowego
• Opcjonalnie istnieje możliwość podłączenia funkcji wystawiania faktur
bezpośrednio z programu.
• Optymalny system operacyjny – Windows XP
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