CWT Compact

CWT COMPACT
KRAFTFULL OCH EFFEKTIV –
I DAG OCH I MORGON
CWT Compact säkerställer en säker och användarvänlig
betalprocess, oavsett om kunden betalar för sin parkering,
köper en bussbiljett eller ett skidpass på semestern.
Terminalen är en lyckad kombination av den senaste
utvecklingen och befäst, väl fungerande teknologi. Den
är robust, hållbar och säker samtidigt som den erbjuder
moderna ﬁnesser såsom en färgskärm där du kan spela
upp ljud/röstmeddelanden, kontantlös kreditkortsbetalning,
mjukvarustyrda knappar och ett alfanumeriskt tangentbord. Det
ﬁnns mycket mer i den lätt igenkända ”lådan” än vad som syns
vid första anblicken!
Samma skal – förbättrat innehåll
Vår senaste modell av CWT Compact-terminalen har kvar den
ursprungliga “lådan” som du vet håller i decennier, men vi har fyllt
den med helt ny elektronik, en kraftfull processor, en 7” 24-bitar
färgskärm och avancerad mjukvarufunktionalitet som säkerställer
att terminalen kan integreras med system och utrustning i dag och
i framtiden.

CWT Compact

Effektivitet och nya möjligheter för operatören!

Säkra, ﬂexibla betalningar

• Gör dig redo för framtiden och för att till fullo utnyttja möjligheterna
med Parking by Cale

Flexibiliteten hos CWT Compact-terminalen gör den idealisk för ett stort
antal obemannade betalapplikationer. Att 3G/4G och LAN-kopplingar är
inbyggda stödjer snabba onlinetransaktioner och övervakning av data i
realtid i Cale WebOfﬁce.

• Skarp och tydlig färgskärm
• Kontaktlös kreditkortsbetalning, exempelvis Apple Pay
• Loggor, bilder och videos kan visas direkt på skärmen (inget behov
av kvitton/utskrifter!)
• Snabb skrivare med graﬁska möjligheter

Optimal användarupplevelse för parkören!
• Användargränssnitt i färg
• Kontaktlös betalning (lägg kortet mot läsaren och allt är betalt och
klart)
• Snabba utskrifter
• Biljettlös parkering
• Förläng din parkeringstid vid terminalen eller var som helst med hjälp
av mobilappen WayToPark

Samtliga betalsätt hanteras med högsta möjliga säkerhet och all mjukvaruutveckling följer strikta PCI-direktiv.

Enkel integration
Ett öppet gränssnitt underlättar avsevärt integrationen med externa
system. Detta kan till exempel vara funktioner för automatisk registreringsnummeravkänning (ANPR), och olika övervakningslösningar. Lösningar som
ytterligare hjälper dig att förbättra driften.
Det alfanumeriska tangentbordet möjliggör biljettlösa tjänster, som
underlättar för den som ska parkera och samtidigt effektiviserar övervakningen.

Alltid uppkopplad
När du kopplar ihop terminalerna med det mest avancerade backofﬁcesystemet i världen, Cale WebOfﬁce, får du tillgång till ett verktyg som
förenklar administrationen och gör det möjligt att styra dina samtliga
terminaler i ett virtuellt nätverk. Cale WebOfﬁce tillhandahåller dessutom
omfattande statistik- och rapportmöjligheter.
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Uppgraderingsmöjligheter

Minimal miljöpåverkan

Cale-terminalerna är framtagna för att hålla över tiden och
vi är stolta över de uppgraderingsmöjligheter vi erbjuder
när det gäller individuella egenskaper såsom modem och
kreditkortsbetalningar såväl som systemuppgraderingar för
äldre plattformar.

CWT Compact-terminalen är återvinningsbar till 99 %.
Den höga återvinningsgraden i kombination med låg
energikonsumtion och möjligheter till användande av en
kraftig solarpanel säkerställer att CWT Compact påverkar
miljön minimalt.
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Parking by Cale
CWT Compact är en av produkterna i produktpaketet Parking by Cale. Samtliga
produkter kopplas ihop med registreringsnumret som minsta gemensamma
nämnare. Det spelar ingen roll hur man betalar för sin parkering, i Cale-terminalen, i mobilappen WayToPark eller digitalt via Cale Permit, all data identiﬁeras
via registreringsnumret och kan analyseras i Cale WebOfﬁce. Bearbetningen sker
i realtid och kan omgående användas för övervakning ute på fältet, tack vare
Cale Enforcement.
Cale erbjuder ett alfanumeriskt tangentbord som standard, vilket förenklar din
digitalisering idag eller förbereder dig för en framtida digitalisering. Registreringsnumret är nyckeln till att identiﬁera fordonet och därigenom ges operatören
tillgång till all nödvändig data på ett snabbt, strukturerat och enkelt sätt.

Om Cale
Cale är en ledande leverantör av smarta och effektiva parkeringslösningar.
Företaget har varit verksamt sedan 1955 och har idag dotterbolag och distributörer samt tusentals kunder världen över. Cale är certiﬁerat i enlighet med ISO
9001 och ISO 14001. Cale är även certiﬁerat i enlighet med PCI-standards och
följer ”the International Standard on Assurance Engagements” (ISEA) nr. 3402.
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