Inteligentna” karta zapłaci za bilet, telefon

113

P IESZ Y M Y ku Europie, tej
zachodniej, i narzekamy po
drodze na siermiężną rzeczywistość. I oto mamy „wielko*
światow ą"
propozycję składaną
przez M ZK oraz spółkę AUTOKO M P.
■
To elektroniczna karto — w
pierwszym rzucie do kasowania na
ieżności za przejazdy autobusowe,
Przyszłościowo
wielofunkcyjna:
można nią będzie płacić w automatach telefonicznych, na stacjach benzynowych, pobierać pieniądze w bankomatach, posługiwać się jako elektronicznym kiuczem do zamka itp.

S

Jest to niewielka, standardowa,
elektroniczna
dyskietka,
rodzaj
„inteligentnej karty1’, służącej do
oplot. Blankiet ten ma być praktycznie „wieczny". Po opróżnieniu
naszego kąnta pieniężnego zawór
tego w nim, można go bowiem
napełnić od nowa. Jak twierdzą
twórcy
ze spółki
A UTO KO M P,
rzecz nie do sfałszowania ani
podrobienia!
Na razie, tytułem
próby ten
system AK będzie zainstalowany
w autobusach pospiesznych linii
A. W tym roku jeszcze no linii
B.
Pasażer będzie . mógł wykupić
kartę i wpłacić na jej konto okreiioną
kwotę
pieniędzy,
po
czym kasować z tego wkładu
dowolnie bilety,
W
pierwszych 15 autobusach
zamontowano specjalne kasowniki
do kart, w które po prostu wkłalda się dyskietkę i naciskając przy
icisk N lub U kasuje odpowiednią
liczbę przejazdów normalnych lub
ulgowych,
22 bm. o godz. 1$ w MZK
przy ul. Struga przewidziane jest
spotkanie ze szczecinianami zain
teresowanymi nowością, wtedy też
będzie
można nabyć
pierwsze
karty (100 tys, sł jedna dyskiet
ka). Sprzedaż na szerszą skalę
przewiduje się od' 25 bm. w czte
rech kasach na pi. Rodła, B ra 
mie Portowej, Basenie Górniczym
i osiedlu Bukowym.
W ciągu przyszłego roku MZK
planuje wprowadzenie kasowni
ków i elektronicznych kart na
wszystkich liniach autobusowych.
Niebawem rozpoczną się także
próby na liniach tramwajowych,
Przewiduje się ponadto możliwość
wprowadzania do karty wykupio
nego biletu miesięcznego.
Dla poszerzenia zastosowania
karty, A U T O K O M P współpracuje
z producentem automatów te-iefo
nicznych i jeszcze w tym miesią
cu pierwsze aparaty, gdzie moż
na byłoby płacić kartą, maja być

gotowe. Dalsze plany — to uzgodnienia ze stacjami benzyno
wymi oraz z bankami. Karta mo
że służyć jako książeczka czeko
wa.
M ogą być także inne zastoso
wania, np. jeleniogórskie M ZK
chcą w takie dyskietki, jako „kor
ty drogowe", wyposażyć swoich
kierowców. Jedno ze szczecińskich
przedsiębiorstw planuje je wyko
rzystać jako
„karty zegarowe"
dla
pracowników,
kontrolujące
czas procy. Zastosowań może być
wiele.
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