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www  www.myocto.cz Nabízíme ucelené řešení „Octo“ pro prodej CNG na plnících 

a čerpacích stanicích v České republice i zahraničních trzích. 

Řešení „Octo“ je vhodné pro samostatné CNG plnícící stanice 
i klasické čerpací stanice, kde zajišťuje prodej CNG v režimu 
klasických PHM spolu s ostatním sortimentem.

CNG řešení 

 k tomu, abychom mohli nabídnout vzdálenou 
  správu systému

 Návaznost na další firemní firemní systémy – díky 
  bohatým zkušenostem z dalších oblastí IT řešení 
  jsme připraveni integrovat naše řídící a kartové 
  systémy do Vašeho firemního prostředí

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

 Spolehlivost – systémy jsou postaveny nad vy- 
  branou distribucí operačního systému LINUX  
  a databázovým prostředím Oracle, nepotřebují 
  pravidelné restarty a odstavení během uzá- 
  věrek

 Vzdálené správa – i nejjednodušší připojení přes 
  mobilní  telefon  či  pevnou  linku  nám  stačí  



Octo řešení se skládá 
z těchto částí:

 OctoMAT – tankovací automat,  
  určený pro samoobslužný prodej  
  paliv a dalšího sortimentu s po- 
  dobným způsobem prodeje (náplně  
  do ostřikovačů) na čerpacích a plní- 
 cích stanicích

 OctoPOS – řídicí systém, který zajišťu- 
  je požadované funkčnosti na pro- 
  dejním místě

 OctoCENTRUM – centrální aplika- 
  ce, umožňující centrální správu  
  všech plnících / čerpacích stanic.  
  Na tento systém může být navázán 
  sytém OctoCARD, sloužící k centrální  
  správě vydávaných odběrních/fleet  
 karet

CNG ŘEŠENÍ OBECNĚ UMOŽŇUJE 

  Bezobslužné plnění
  Nepřetržitý provoz 
  Provoz v režimu den/noc 
  1 OctoMAT obslouží celou ČS, popř. i více Octo- 

  MATů na jedné ČS 
  Lze  i  vyhradit  pro  OctoMAT  některé  stojany  

 v denním provozu s obsluhou 
   využití různý platebních nástrojů 

 Bankovní karty 
  Produktové karty některých vydavatelů
  Lokální produktové karty 

 Hotovost
   tisk dokladů o tankování podle použitého pla- 
  tebního nástroje 
  Doklad je chráněn proti zcizení 
  Je možný i dotisk nevytištěných dokladů přímo na 

  OctoMATu 
  Všechny doklady z OctoMATu lze dotisknout na  

  pokladně Octoposu 
   promítání  reklamních  spotů  v  čase,  kdy má 
    OctoMAT „volno“ 
   další funkčnosti
  Čtení karet s čárovým kódem 

OCTOMAT

Hardware je subdodávkou partnerské firmy Unidataz, 
se  kterou  spolupracujeme  i  při  definici  požadavků 
a návrhu řešení a je nabízen ve 3 provedeních

Integrovaný OctoMAT do výdejního / plnícího stoja-
nu Adast (provedení s čelním či bočním umístění vý-
dejního místa)

OCTOPOS

Řídící systém čerpacích a plnících stanic OctoPOS je 
komplexní systém, zahrnující všechny složky řízení čer-
pací stanice. Od ovládání výdejních stojanů a ostat-
ních technologických zařízení, přes podporu prodeje 
pomocí POS terminálů až po řízení skladů. 
Je vybudován jako modulární systém, umožňuje dál-
kové ovládání čerpacích a plnících stanic a posky-

CENTRÁLNÍ SYSTÉM OCTOCENTRUM

OctoCENTRUM je nadstavbou řídicího systému Octo-
POS,  složící  k  centrální  správě  sítě  čerpacích  /  plní-
cích stanic

  Řízení všech čerpacích a plnících  stanic  z  jedi- 
  ného místa
  Přenos dat mezi čerpacími stanicemi a centrem  

  v krátkých intervalech s možností okamžité repli- 
  kace (v případě potřeby )
  Vzdálené  řízení  konfigurace  čerpacích  a  plní- 

 cích stanic
  Vzdálený  dohled  –  v  případě  potřeby  pomoc  

  čerpacím stanicím
  Změny  cen  na  čerpacích  stanicích  z  centra 

  s možností nastavení času změny ceny 

tuje  okamžitý  přehled  o  transakcích  provedených 
na čerpacích a plnících stanicích.  Výše stavu zásob 
a  řízení cen  je nedílnou  součástí  systému  stejně  tak 
jako i správa karet, a to ať už bankovních nebo vyda-
ných majitelem sítě. 
Logistika  řízení  stavu  zásob  poskytuje  snadné  řízení 
procesu spojeného s dodávkou PHL v průběhu celé-
ho distribučního cyklu. Obdobným způsobem systém 
podporuje řízení skladů suchého zboží a jeho distribu-
ci.
Všechny hlavní části řízení sítě ČS jsou podporovány 
řadou přehledů, které jsou k dispozici v každém oka-
mžiku.  Systém  je  navržen  pro  provoz  v  režimu  24x7, 
bez jakékoliv potřeby uvedení systému mimo provoz  
za účelem pravidelné údržby. 
Komunikační linky mezi stanicemi a centrem mohou 
využívat  široké  spektrum  technologií,  které  zahrnu-
jí  PSTN,  ISDN, GSM, GPRS,  EDGE, VSAT. V  zásadě  je-
diným požadavkem na komunikaci  je  IP konektivita 
na ČS.  
OctoPOS  podporuje  řízení  samoobslužných  čerpa-
cích a plnících stanic a obsahuje otevřené a konfigu-
rovatelné rozhraní pro komunikaci s centrálními systé-
my jako je SAP R/3, datovými sklady atd. 

V tomto provedení OctoMAT umožňuje platbu ban-
kovními  kartami  (včetně  bezkontaktních)  a  platbu 
lokálními  /  odběrními  kartami  (včetně  CNG  karet), 
platba v hotovosti není možná.

Samostatný OctoMAT 1. generace  
Tento OctoMAT má následující funkčnosti: 
  Platbu bankovními platebními kartami včetně  

 bezkontaktních
  Platbu odběrními / lokálními kartami
 Platbu v hotovosti
  Čtení karet s čárovým kódem

Samostatný OctoMAT 2. generace
Tento OctoMAT má následující funkčnosti:
  Platbu  bankovními  platebními  kartami  včetně 

 bezkontaktních
  Platbu odběrními / lokálními kartami
 Platbu v hotovosti
  Čtení karet s čárovým kódem včetně QR kódů
  Možnost  tisku  fiskálních dokladů pomocí  fiskální  

 tiskárny
  Záznam děje před OctoMATem prostřednictvím  
  odolné IP kamery 
  Možnost  komunikace  se  zákazníkem  pro- 
  střednictvím  samostatného  komunikátoru  pra- 
 cujícího na principu IP telefonie
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