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EMKE 2010-1/M

Számlázó célgép üzemű
EMKE 2010-1/M-JTT jegykiadógép
érintőfelülettel, thermonyomtatóval
az EMKE Kft. 1991. évtől foglalkozik a menetrendszerű közlekedés részére bevétel-beszedési és
utasinformációs eszközök tervezése, gyártása és szervizelése tevékenységgel, amelyekre 1999. óta
az éppen aktuális érvényes minőségirányítási rendszert működtet.
Cégünk találmánya hasznosításaként az EMKE 2010-1/M alaptípusú gépből 1995-től készít
különböző változatokat, amelyekből jelenleg 3063 db üzemszerűen használt a Volán társaságokból
alakult Közlekedési Központoknál. A legújabb típusváltozatunk az előzőekkel azonosan, teljes
mértékű kompatibilitást mutat az alaptípussal. Mindegyik gép ugyanazon kezeléssel kezelhető,
ugyanazon adatállományokat használja inputként, és ugyanazokat állítja elő outputként.
Az EMKE 2010-1/M típusú jegykiadógépekhez Volán Számlázó Programot (VSzP) készített az
EMKE Kft. Az általános számlázó programokkal azonosan éven belüli folyamatos bizonylat
sorszámozás, és valós sztornó művelet, történik. A jegykiadógép számlázó programja a közvetlenül
ellenőrizetlen formában történő üzemi felhasználásra készült, emiatt a géppel végzett jegy
bizonylatolás előkészített bevételnek tekintendő, a tényleges bevétel az elszámoltatás
(bevételleadás) során elfogadott sztornók után jön létre (a kezelő valós bevétele így lehet több a gép
által mutatottnál).
A közlekedés számára nyújtott plusz szolgáltatásként a VSzP program lehetővé tette az egy gombos
jegykiadást az emelt szintű szolgáltatású vonalakon, amikor is a beállított viszonylaton, a beállított
jegy db számmal azonos db számú emelt szintű szolgáltatási jegy – összevont jegyként – kerülhet
kiadásra.
A számlázó programos jegykiadógépekbe thermonyomtató került beépítése. 2017-ben kialakítottuk
a VSzP 1.6T programot, amely programváltozatnál a napi összesítő jelentésen mutatja: a gép nyitott
állapotában annak kezelője hány db jegylistát, illetve elszámolást nyomtatott ki, ilyen módon az
elszámoltatáshoz leadandó nyitás, illetve átadás-átvételi bizonylatokon túl az elszámoltató kérheti
ezen listákat is leadni, ezzel kizárható a visszaélés előfordulása, hogy valamilyen úton-módon ezen
nyomtatások, mint menetjegyek az utashoz kerüljenek.
2018. év elején egyértelművé vált a MÁV Zrt. JÉ elektronikus jegyrendszerében a jegyadatok
PDF 417 kódrendszerű 2D-s kóddal is megjelenítésre kerülnek. Legyen a jegy akár
mobiltelefonon, vagy papír alapon megjelenítve, ezért a nyomtatón beállításra került a PDF417 kód
nyomtatási képesség is.
A vonali pakkból vett egyszerűsített számla vevő név, cím adata a kezelő kijelző felületen
kijelzésre kerül és csak akkor történik meg a számla kinyomtatása, ha az megfelelő.
Legújabb fejlesztésünk eredményeként a kezelő kijelző és billentyűzet kiváltásra került egy
1000Nit fényerejű, kapacitív érintő felületes tablet jellegű eszközzel.
Az érintőfelületes kijelzővel készített jegykiadógépből 2018 évben 80 db kerül üzembeállításra.
Jelenleg további fejlesztés alatt áll az EMKE számlázó célgép NAV kapcsolati egységének
kialakítása.
Szeged, 2018.
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