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Printec România face parte din grupul Printec, cel

mai mare furnizor de soluții pentru automatizarea

tranzacțiilor din Sud-Estul Europei și un important

dezvoltator și furnizor de soluții IT&C.

Împreună cu echipele Printec România, atât pe

partea tehnică, cât și pe partea de dezvoltare, oferim

proiecte complete, de la servicii de instalare și punere

în funcțiune, pâna la post-garanție.

Echipele de dezvoltare proiectează, creează și

implementează soluții automatizate moderne pentru

sisteme de tip plăți electronice, automate de vânzare

de produse sau tichete, sisteme inteligente de

automatizare în retail.
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Key Business Solutions

e-Payments Monitoring & Analytics

Security & Compliance Self-Service ChannelsDigital Transformation



Sisteme automatizate de plata
taxelor, impozitelor și a amenzilor



Automat de plata a taxelor și impozitelor

Scopul echipamentului: sistem de plată neasistată pentru plata

impozitelor locale, a altor taxe precum și a amenzilor de circulație.

Funcționalități:

 Ecran multi-touch antivandal pentru interacțiunea cu clientul

 Citirea CI și regăsirea automată a rolului fiscal al 

contribuabilului în baza de date

 Plata cu card bancar a impozitelor locale, altor taxe și a 

amenzilor de circulație

 Eliberare de chitanțe pentru plăți sau alte informații

Implementări in producție: București (S6) și Ploiești.



Sisteme automatizate pentru plata
titlurilor de transport public



BUS-APT 
Automatic Payments Terminal

De la idee… …la concept 3D și apoi…



BUS-APT

…la execuție.

Scopul echipamentului: sistem de plată pentru reîncărcarea

cardurilor de transport în comun și plata altor servicii utilitare, 

destinat amplasării în stații de transport in comun sau in alte

locuri.

Functionalități:

 Ecran multi-touch antivandal pentru interacțiunea cu 

clientul

 Reincarcarea titlurilor de transport pe carduri (plata cu card 

bancar)

 Alte plăți cu card bancar:

 facturi de utilități (scanare factura cu cititor de cod 

de bare 1D-2D/QR)

 reincărcări de produse prepaid (de ex. cartele

telefonice mobile)

 Eliberare de chitanțe pentru plăți sau alte informații



LOCO-APT
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Brevete de desing european



I-Velo 

soluția de bike-sharing
Studiu de caz



Printec Group Romania –
GreenRevolution

 Sisteme automatizate de inchiriat biciclete pentru transport 
(timp limitat 30 min.)

 12 stații automatizate in proiect pana in prezent, dintre care 
10 deja date in exploatare în locuri strategice din București

 Intre 12 – 24 porturi de andocare pe statie

 Terminal inteligent de interactiune cu clientul si extensie
pentru aplicatii mobile

 Sistem automatizat de plată cu card bancar

 Sistem inovativ de prindere a bicicletelor
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