
B Proceduri de lucru pentru cälätori

Cälätorii pot efectua urmätoarele operatii folosind AVC-urile (Automatic Vending Machine

AVM — Automat de vänzare carduri AVC):

1. Achizitionarea de carduri UItraLight

2. Consultarea de informatii relevante despre aplicatie

3. Alegerea limbii pentru interfata aplicatiei

4. Consultarea informatiilor unui card de cälätorie

3/75 Ecranul principal (Consultarea informatiilor relevante despre

aplicatie)

Aparatul AVC aflat în regimul de lucru cälätori are indicatorul de stare, situat pe usa stânga

sus, de culoarea verde_
Ecranul principal al aplicatiei este cel care apare în mod automat la pornirea AVC-ului
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CDNSULTA CARD CUMPARA CARTELA

Ecranul prezintä în partea de sus sigla RATB, iar în partea centralä prezintä optiunile

disponibile (Consultä card si Cumpärä cartelä). De asemenea, în acest ecran se

afiseazä alte informatii relevante în cazul în care una din plätile cu cash sau card nu este

disponibilä, sau stocul de carduri este epuizat.



În strânga sus în fereastra Acasa este afi at telefonul de contact pentru Protectia
ieiei'rw NS 021.955“!

Consumatorului iar în dreapta sus este afisat telefonul
decontactRATB. .
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În stânga jos este afisatä data si ora curentä- iar în dreapta jos este afi$at

numele statiei în care este amplasat AVC-ul si în formatul (xx.xxxx) versiunea minorä a

aplicatiei si versiunea fisierelor de configurare_
În pagina principalä se poate ajunge dupä o perioadä de inactivitate de 30 de secunde în
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alt ecran comercial sau prln actionarea butonuIUI Anulare din partea stanga sus a

ecranului.

Pentru a reveni dintr-o paginä în pagina anterioarä, se va actiona butonul Înapoi
din partea stângä sus a ecranului.

lux/,a Alegerea limbii de afisare pentru interfata aplicatiei

Interfata de utilizare a automatului de vânzare va fl implicit aflsatä in limba romänä.

Sistemul permite, pentru partea comercialä si de informare a aplicatiei, selectarea pentru

afisare a textelor în limbiie englezä sau francezä, prin apäsarea butoanelor
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corespunzätoare E sau 'A, aflate în partea dreapta sus a ecranului.



Ecranul va afi$a interfata în Iimba selectatä.
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Managementul informatizat al Sistemumt de transport in comun

CONSULTA CARD CUMPARA CARTELA

Consultarea informatiilor unui card de cälätorie contactless

Pentru a consulta informatii despre titlurile tarifare înscrise pe un card de cälätorie

contactless, se vor efectua urmätorii pasi:

1. Se va actiona butonul Consultä card din partea centralä stânga a ecranului

principal

CONSULTA CARD

2. Aplicatia va afisa mesajul de asezare a cardului pe suportul special de citire

Agczati cardul RATB pc suportul special



3. Cälätorul va plasa cardul de cälätorie în locul marcat pe automatul de vânzare

în acest scop

4. Aplicatia va începe citirea informatiilor înscrise pe cardul de cälätorie si va

afisa mesajul de asteptare.

Asezati cardul RATB pc suportul special

5. Dupä citirea cardului se vor afisa pe ecran titiurile tarifare existente pe card

si informatiile aferente acestora (valabilitate abonamente, numär cälätorii rämase,

valoare rämasä pe portofelul electronic)
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6. Cälätorul va consulta informatiile afisate pe ecran despre titlurile tarifare de

pe card

7. Dupä terminarea consultärii, cälätorul va lua cardul de pe suportul special

pentru a termina sesiunea de iucru si a se reîntoarce în pagina principalä.

V = Modalitäti de platä

Pentru a achizitiona si pläti carduri cu titluri tarifare (plastic sau carton - UltraLight), se

vor efectua urmätorii pasi:



1. Se va urmari scenariul Achizitionarea unui card UltraLight

2. Cälätorul dore$te sä efectueze platä

3.4.1 Plata cu cardul

1. Din ecranul principal al aplicatiei cälätorul actioneazä butonul

2. În urmätorul ecran cumpärätorul selecteazä titlul de cälatorie dorit, de exemplu

, apoi cantitatea dorita, dupa care apasa
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3. Urmeazä ecranul în care cumpärätorul alege modalitatea de platä,

4. Cälätorul apasä butonul

5. Aplicatia afi$eazä o animatie care prezintä instructiunile de platä prin

intermediul cardului bancar



6. Cälätorul va urma instructiunile: va poziçiona cardul bancar cu seria în stânga

sus, îl va introduce în cititorul de carduri bancare, va urma instrucçiunile de pe

ecranul dispozitivului bancar
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7. Dupä efectuarea plätii prin cardul bancar, clientul va fi informat de progresul

operatiunilor de emitere card, emitere bon nefiscal. În acelasi timp pictogramele

aferente cardului vor fi afisate intermitent pânä la ridicarea lui de cätre client.

8. Automatul emite o chitançä nefiscalä pentru cälätor cu datele tranzactiei,

indiferent de modul de platâ utilizat de cälätor: bancnote, monede sau card

bancar.

3.41.2Plata cu numerar

1. Cälätorul apasä buton

2. În ecranul urmätor, de selectare a titlului de cälätorie, apasä de exemplu butonul



. alufbenwm. …3. Atunci când cälätorul selecteazä butonul
'

aplicatia afiseazä o animatie pentru selectarea modului de platä
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4. Cälätorul actioneazä butonul www
, apoi sistemul va intreba cumparatorul

daca are nevoie de chitanta pentru aceasta tranzactie

5. Cälätorul va urma instructiunile: va introduce doar bancnote de tipul celor aflsate

în partea stângä a ferestrei, în fanta pentru bancnote (maxim 14 bancnote) si /

sau va introduce monede în fanta pentru monede (maxim 20 monede de 50 bani).
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6. Pe mäsurä ce cälätorul a introdus bancnote „si/sau monede în fantele specifice

acestora, suma de achitat se va modifica (se va afisa diferenta dintre costul



vânzärii si suma deja introdusä în automatul de vânzare în zona Aveti de

achitat)

7. Automatul de vânzare va da rest în cazul în care cälätorul a introdus bancnote

si/sau monede în sumä mai mare decât costul produsului;

8. Dupä efectuarea pläçii, clientul va fl informat despre progresul operatiuniior de

emitere card si chitantä, precum si despre restul de bani pe care automatul de

vânzare i-a depozitat in fanta pentru rest (dacä este cazul).

ACHITAT
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9. Dacä plata s-a efectuat cu succes, cardul va fi emisa. De asemenea, se va emite

chitanta si se va afisa mesajul pentru ridicarea cardului, a chitantei si a restului,

dacä este cazul. În acelasi timp pictogramele aferente cardului si restului de

numerar vor fi afisate intermitent pänä la ridicarea Ior de cätre client.

10.Automatul emite o chitantä pentru cälätor cu datele tranzacçiei, indiferent de

modul de platä utilizat de cälätor: bancnote si/sau monede sau card bancar.

3.\4.3Chitante emise

Exemple de chitançe (nefiscale) emise de automatul de vânzare:

1. Chitantä emisä în urma achizitionärii unui card cu plata Numerar (Ex.)

2. Chitançä emisä în urma achiziçionärii unui card, cu modalitatea de platä prin card

bancar


