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Nová elektronika Apollo pro výdejní stojany 
Gilbarco Veeder-Root 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vážení obchodní a servisní partneři,  
dovolujeme si Vás informovat o technické změně v modelové řadě výdejních stojanů SK700-II a Frontier. V průběhu 
2Q roku 2017 bude výrobce pomalu přecházet i pro oblast střední Evropy na novou verzi elektroniky s označením 
Apollo pro výdejní stojany uvedených řad. Z tohoto důvodu se můžete při servisu těchto stojanů již nyní s uvedenou 
elektronikou setkávat. Dovolujeme si Vám proto odpovědět na několik nejčastějších dotazů spojených s touto 
změnou. 
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Jaké jsou výhody elektroniky Apollo oproti stávající verzi E101 Sandpiper? 
Elektroniky Apollo se vyznačují dvojnásobnou rychlostí zpracování dat oproti původním elektronikám a mají až 
čtyřnásobnou interní paměť proti stávajícím řešením. Jsou tedy mnohem efektivnější a rychlejší co do řízení transakcí 
i komunikace s pokladními systémy. Elektroniky Apollo jsou navíc nově vybaveny komunikačním portem USB pro 
rychlejší a jednodušší servis, a dále pak komunikačním portem TCP/IP 10/100 pro připojení na cloudové řešení. Díky 
těmto vlastnostem bude do budoucna mnohem jednodušší jak servis těchto elektronik, tak komunikace s externími 
zařízeními.  
Jsou tedy nějaké výhody elektroniky Apollo i pro servisní techniky?  
ANO, díky vestavěnému portu USB se značně zjednodušuje servisní přístup pro servisní techniky k elektronice 
stojanu. Nově je možné data (data log a záloha systému) ze stojanu stahovat bez nutnosti instalace speciálního 
softwaru, pouze za pomocí USB datového zařízení (upraveného dle návodu GVR). Stejný způsobem je možné do 
stojanu i nahrávat nové verze softwaru elektroniky v rámci upgradu. Tento způsob je nově tak jednoduchý, že ho 
zvládne i osoba bez pokročilých znalostí práce s PC. Navíc ke stažení dat nově opravdu nepotřebujete notebook, 
ale pouze USB datové zařízení.   
Jsou elektroniky Apollo záměnné se stávající elektronikou E101 Sandpiper?  
NE, i když jsou obě elektroniky podobné, nejsou záměnné, a to ani v podobě retrofit kitu. Stávající elektroniky E101 
Sandpiper je nutné servisovat za pomoci původních náhradních dílů. Pro servis nových elektronik Apollo je třeba 
použít nové náhradní díly platné pro tento typ zařízení.  
Jsou již nyní k dispozici náhradní díly na elektroniky Apollo?  
ANO, náhradní díly je již nyní možné objednávat se standardní dodací lhůtou. Pro seznam náhradních dílů prosím 
kontaktujte naše pracovníky na uvedených kontaktech. 
Budou i nadále k dispozici náhradní díly na původní elektroniky E101 Sandpiper?  
ANO, náhradní díly budou i nadále dostupné v nezměněné podobě dle standardních obchodních podmínek.  
Budou nové elektroniky Apollo fungovat s původními pokladními systémy na stávajících stanicích?  
ANO, elektronika Apollo nabízí stejné komunikační rozhraní jako stávající elektroniky E101 Sandpiper. Standardem 
pro komunikaci zůstává komunikační protokol 2 WIRE, ostatní komunikační protokoly jsou i nadále dostupné dle 
standardních obchodních podmínek.  
Bude potřeba pro servis elektroniky Apollo absolvovat nové školení? 
ANO, i když je základní ovládání elektroniky Apollo stejné jako u předchozí verze E101 Sandpiper, existují zde 
rozdíly, proto je potřeba absolvovat specializované školení. O termínech školení budete v předstihu informováni 
v rámci školícího plánu pro ČR.  
Jsou nějaké další novinky na stojanech, se kterými se můžeme v souvislosti s elektronikou Apollo setkat?  
ANO, nově je možné stojany SK700-II a Frontier objednat s novou verzí displeje 7-7-5. Tento displej má více pozic 
číslic viditelných zákazníkem. Jedná se ale o displej, který je objednáván pouze na vyžádání zákazníkem a 
v současnosti není používán žádným z klientů v ČR.   
  


