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Antenor, modulaire betaalautomaten voor al uw toepassingen
1) Inbouwmodellen
(in muur of meubel)

Meer dan 1000 betaalautomaten in de Benelux

2) Opbouwmodellen

(aan een muur of op een meubel)

3) “Stand alone” modellen

ANTENOR, INTEGRATOR VAN BETAALSYSTEMEN
snacks / drinks

cafetaria

(staan op de grond)

Meer dan 20 jaar ervaring
Nummer 1 in betaalautomatisatie

www.antenor.be

300

“Custom made” oplossingen

300X

200

Optimale performantie
Eigen R&D, installatie- en service team
Innovatief

oplaadstation
200X

400

systeembeheer

500

Toepassingen:
Doorheen de jaren heeft Antenor een compleet aanbod van betaalautomaten uitgebouwd die dankzij een doorgedreven modulariteit en flexibiliteit in allerlei omgevingen en toepassingen kunnen ingezet worden:
BETAALAUTOMATEN
Geldwisselaars, verkoopautomaten voor jetons, kaarten,…
Voor onbemande geautomatiseerde shops
Gekoppeld aan een extern systeem (ERP)
Cash betaalautomaat

Sinds 1987 is Antenor gespecialiseerd in betaalcomponenten,
betaalautomaten en betaalsystemen.
Als fabrikant, systeemintegrator en dienstverlener profileert
Antenor zich als een flexibele en polyvalente partner voor een
groeiend aantal bedrijven en organisaties met een nood aan
publieke of private betaalsystemen.
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OMGEVING
Parkings, cafetaria’s van sportclubs, evenementen
Carwash, wassalons, verkooprobots,…
Bibliotheken, containerparken, ticketverkoop,…
Winkels, grootwarenhuizen, taxibedrijven,…

Modulaire automaten

Voorbeeld van een typische configuratie van een automaat
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1] G
 ebruiksvriendelijk aanraak beeldscherm
2] B
 etaling met munten en/of bankbiljetten
3] Betaling met bankkaarten (BC/MC, Maestro of kredietkaarten)
4] P
 rinter voor ontvangstbewijs
5] M
 ifare kaart- of badgelezer
6] J eton of wisselgeld opvanggleuf

copy / print
shops

In nauwe samenwerking met gespecialiseerde technologiepartners kan Antenor complete publieke, private
en hybride betaalsystemen uitwerken.
Cashless betaalsystemen dragen bij tot een betere
productiviteit en reduceren risico’s en overhead die
eigen zijn aan geldverwerking.
Of het nu gaat over betalen voor prints en kopies,
drankjes of snacks, aan automaten in de cafetaria of

in een shop, Antenor heeft de know how in huis om
de meest gepaste oplossing uit te werken, te installeren en te onderhouden.
Informeer naar onze talrijke referenties in hogescholen,
universiteiten, bibliotheken, grote en kleine bedrijven,…

