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Werking  :
installatie van veilige en
betrouwbare e-purse op studentenen personeelskaarten
n 
e-purse kan opgeladen worden
aan automaat of op secretariaat
n 
cashless betalen voor producten
en diensten zoals : drinks & snacks,
maaltijden, klein materiaal, copies,
prints,…
n

Voordelen:
Cashless :

 een risico op diefstal
g
minder schade door vandalisme
n 
personeel is ontlast van
kassabeheer
n
n

Privatief :

 rijsdifferentiatie mogelijk voor
p
studenten, leerkrachten en anderen
n 
alle microbetalingen gebeuren
zonder transactiekosten
n

Voorafbetaling :
n
n

 ashflow is positief
c
geen administratieve overhead
om betaling op te volgen

Duidelijke rapportering van
verkopen en betalingen

CASHLESS BETAALSYSTEMEN
VOOR SCHOLEN
CASHLESS
BETAALTOEPASSINGEN
n

n

n

snacks/drinks:
betalen voor frisdrank, warme
dranken en snacks in om het even
welk vending toestel.

n

cafetaria/shops:
betalen voor maaltijden via een
betaalterminal gekoppeld aan
een kassa of een Antenor
mini-kassa in het restaurant.
systeembeheer:
een flexibele APS SW op een PC
kan geconfigureerd worden als
oplaadstation voor bemande of
onbemande toepassingen, als
mini-kassa voor een shop of
cafetaria of als beheerstool in een
secretariaat.

n

copy/print:
betalen voor kopies en prints.
Afrekening gebeurt via een
betaalterminal gekoppeld aan
om het even welke copier, printer
of plotter. Printopdrachten van
docenten kunnen binnen een budget
worden uitgevoerd en toegewezen
aan een klas of project.
oplaadstation:
de e-purse opladen kan aan
Antenor oplaadstations die
beschikbaar zijn in tal van
uitvoeringen. Deze automaten
kunnen zowel munten als biljetten
en/of bankkaarten verwerken
en kunnen optioneel worden
uitgerust met bv een touchscreen
of een ticketprinter.

Mifare card	
n

n

n

 ontactloze, ook wel proximity of
c
NFC cards genoemd
 ereldwijde industriële standaard
w
in zowel academische als industriële
toepassingen
 eschikbaar als kaart, sleutel
b
of zelfklever.

n

multifunctionele card :
• gepersonaliseerde badge
• cashless betalen
• toegangscontrole
• tijdsregistratie, ...

