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Kimlik Kart
Kantin Kart + Yemek Kart
Kapı Kart + Kütüphane Kart

t

mecard

-

e-cüzdan okul uygulamaları :
MeyerRFID, Veli ve Öğrencilerin tüm harçlık
yönetimi ve güvenlik ihtiyaçlarına tek pakette
çözüm sunuyor.
Okullarda kullanılan öğrenci kimlik kartına birçok ek
özellik ekledik, tek kart ile öğrenciler kantinden
alışveriş yapabilecek, yemekhanede yemek
alabilecek, belli özel sınıflara girebilecek ve kitap
kiralayabilecekler.
Veliler veya okul yetkilileri tarafından kartlara para
yüklendikten hemen sonra, öğrenci kartı
kullanmaya başlayabilir.
Veliler öğrencilerin kantindeki hangi yiyecekleri alıp
hangilerini alamayacaklarını belirlerler. Bazı
yiyecek ve içeceklere günlük sınırlama getirebilirler.
Veliler dilerlerse, kart yüklemelerini internetten çok
kısa sürede yapabilirler.
Yemekhane de, öğrenciler kartlarında ki kontür
hakları ile yemek alırlar.
Lâboratuar gibi bazı özel odalara sadece görevli
öğrencilerin girebilmesi için kartlarına yetki
atanabilir.
www.meyer.com.tr

tel : 212-293 06 44
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Parasız alışveriş yapma özgürlüğü...
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Yeni Ögrenci Kayıdı Girilir

Bilgiler Ana Sunucuya Kayıt Edilir

Ögrenciye yeni kart verilir

C a f e
Ögrenci yemekhanede kartı ile yemek yer
Ögrenci kapı ve turnikelerden kartı ile geçiş yapar

Sicilden ödeme online/offline
olarak serverdaki hesabından kesilir.

www.meyer.com.tr

Ögrenci kafeteryadan velisi tarafından
izinli olduğu yiyeceklerden alış-veriş
yapar.

Veliler yükleme noktasından veya internetten
e-cüzdana para yükleme yaparlar.
Kafe işletmecileri ve veliler fişler ile de
alış verişleri beyan ederler.

tel : 212-293 06 44
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Mecard Sisteminin Bileşenleri :
Mecard bileşenlerini dünyanın en iyi donanım
ve yazılımları oluşturmaktadır.
Sistemdeki her parça dünya standartlarındadır.
Mecard Sistem Bileşenleri :
1 - Kart Okuyucu
2 - Dokunmatik POS terminali
3 - Kartlar
4 - Yazılım
Okuyucu :
HID kart okuyucu

Dokunmatik POS :
VIA EDEN 800 MHz
15’’LCD TFT (op. 17")
Kartlar :
Phillips çipli Mifare Kart Okuyucu
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13,56 Mhz frekanslı, 1K/4K
t

Yazılım :
SQL/Oracle Veritabanı seçenekleri
C# .Net teknolojisi ile geliştirilmiş.
Web tabanlı arabirim

www.meyer.com.tr

tel : 212-293 06 44

