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Zákaznická zkušenost

Inovace

Inteligentní řešení

Šité na míru

4

Společnost The Glass International je globálním lídrem v profesionálních 
zařízeních pro servírování a uchovávání vína. Společnost The Glass 
International je nejvíce uznávaná pro své inovativní technologie a řešení 
šitá na míru, která jsou dostupná pod značkou By the Glass®. Naše 
individuální řešení pro obchody, bary, restaurace a hotely vyplývají z 
desetiletí úzké spolupráce s vinaři po celém světě. Zařízení By The 
Glass® se denně používá v tisících prodejen ve více než 70 zemích na 5 
různých kontinentech. Tento katalog poskytne úvod do 4 hlavních 
produktových řad.

Hlavním cílem pro By The Glass® je podpora obchodu, hotelového a 
vinařského průmyslu s cílem zlepšit spotřebitelský zážitek z vína. 
Proto se zaměřujeme na "The World Best Wine Entertainment". 
Samozřejmostí je garantovaná kvalita vín v dávkovacích systémech 
By the Glass®. Být schopen nabídnout široký výběr, jakož i atraktivní 
a příjemnou prezentaci vzbudí zájem zákazníků a pomůže vám odlišit 
se od svých konkurentů.

Koncept vinných barů, ve kterých mohou zákazníci sami objevovat 100 
různých otevřených vín jasně ukazuje potenciál těchto inovativních řešení: 
spokojenost spotřebitelů, průměrná cena za pohár rozlévaných vína na 
bezkonkurenčně vysoké úrovni – to vše při minimálních výdajích.

Vzhledem k tomu, že nová generace spotřebitelů je zaměřena na vizuální 
dojmy a upřednostňuje zážitky před zbožím, společnost By the Glass® je 
průkopníkem nových forem interakce spotřebitelů s našimi řešeními se 
samoobslužnými kartami.

Vedle zlepšování zákaznické zkušenosti řešení By 
the Glass® poskytují i jednoduché a spolehlivé 
ovládání. Programovatelné porce zabraňují 
přelévání, zatímco inteligentní ochrana kvality vína 
zabraňuje oxidaci a zamezuje riziku znehodnocení 
a plýtvání vínem.

Vzhledem k rozmanitosti barů, restaurací, vinoték a 
vinných sklepů, společnost By The Glass® vytváří řešení 
šitá na míru pro každý prostor a různé účely provozu. 
Čtyři hlavní linie profesionálních zařízení na dávkování a 
uchovávání vína spolu nabízejí více než 400 různých 
modelů. Kromě toho volitelné funkce a vybavení 
umožňují jejich další přizpůsobení na míru.



Výrobci, dovozci 
a distributoři vína

Vinotéky a obchody Restaurace, bary a hotely

Op�mální 
servírování

Více  
interak�vity

Lehká 
obsluha

Rychlost 
a kontrola

Vyrobeno
na míru

Možnost 
po�sku logem

Viditelnost 
značek

Globální zastoupení
Lokální řešení

VÝHODY 
®AUTOMATŮ NA VÍNO BY THE GLASS 
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otevřeného vína a snižte jeho plýtvání

značek a nechte hosty, aby sami

díky dokonalé ochraně

spokojenosti hostů

Zlepšete kvalitu služeb pro zaručení

Zvyšte tržby z prodeje, nabízejíce

Vystavte svou nabídku skvělých

objevovali jejich chutě.

Získejte kontrolu nad prodejem

větší výběr a prémiová rozlévaná vína

výrobků pro degustaci v obchodě

Využijte atraktivní, cenově výhodnou 

a hygienickou možnost pro degus-

taci v místech prodeje

Zajistěte dokonalou reprezentaci

Zaujměte zákazníky novými formami

interaktivních ochutnávek vín

s vaší online nabídkou

Přímo propojte zážitek z obchodu 

Propagujte svá vína unikátní

prezentací v místech prodeje

Snižte náklady na degustační vzorky

Ujistěte se, že vaše vína jsou podávána 

a prezentována v perfektním stavu

Využijte možnosti brandingu a mobility

našich modulárního automatů na

veletrzích vína

teplotě
aby byla vždy servírovaná při správné
Uchová vaše vína čerstvá a zajistí Automaty a jejich propojení s po-

kladnou zajistí rychlejší obsluhu 
a servis

Unikátní prezentace vašich nejlepších
rozlévaných vín

Se samoobslužným kartovým
systémem "Wine By The Card”

Všechny systémy By the Glass®
jsou vyráběny na zakázku 
s přihlédnutím k vašim potřebám

Rychlý a efektivní servis našimi místními 

partnery po celém světě

a systémy automaticky zvýší
produktivitu vašeho personálu

Výměna lahví je jednoduchá a rychlá Model By the Glass® Modular nabízí
možnost potisku a brandingu



®By The Glass  Modular ®By The Glass  Tailormade

Popis

Počet pozic lahví 2-12 6-20

Typ chlazení Termoelektrické, cirkulace vzduchu Kompresor, aktivní chlazení 

Umístění motoru Pod prostorem na lahve Na boční straně, vpravo nebo vlevo

Klimatické zóny 1 na každý dávkovač/ 2 pozice lahví 1 nebo 2

Kontrola dávkování Ano Ano

Prostor pro náhradní láhev Ano

Flexibilní přepážka Ano

Zámek na dvířka Ano Volitelné

Uzamknutí dávkovače Ano Volitelné

Volitelné příslušenství • Možnost verze s jediným tlačítkem

• Branding

• Systém na karty “Wine by the Card”

• Presklená zadní stěna

• Práškové lakování

• Externí chladicí motor

Vlastnosti Kompaktnost, jednoduché použití, 
vyměnitelná dávkovací hlava

Jednoduché použití, spolehlivost, 
odolnost

Typičtí zákazníci Malé a středně velké bary a restaurace, 
menší obchody

Středně velké a velké bary a restaurace, 
maloobchody

Doba výroby 2 týdny 6–8 týdnů

Porovnání produktů

6
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s aktivním chlazením ze strany, jednou
Model z nerezové oceli na 6 až 20 lahví

nebo dvěma teplotními zónami nabízí
prostor pro jakoukoli velikost lahví jakož
i prostor pro náhradní láhev.

Hodí se do každého výklenku nebo
police. Termoelektrické chlazení.

Prostorově úsporný systém na servíro-
vání vína na dvě láhve, který lze snadno
rozšířit připojením dalších jednotek.



Popis

Počet pozic lahví

Typ chlazení

Umístění motoru

Klimatické zóny

Kontrola dávkování

Prostor pro náhradní láhev

Flexibilní přepážka

Zámek na dvířka

Uzamknutí dávkovače

Volitelné příslušenství

Vlastnosti

Typičtí zákazníci

Doba výroby

®By The Glass  Stage ®By The Glass  Double Sided

Model z nerezové oceli na 8 až 12 lahví
s chlazením zezadu (a tedy relativně 
malý), s jednou nebo dvěma teplotními 
zónami

Unikátní průhledný systém, který se dá 
použít z obou stran a nabízí prostor 
na 6 až 20 lahví z každé strany, aktivní 
chlazení z boku, s jednou nebo dvěma 
teplotními zónami

8–12 12–40 (6 až 20 z každé strany)

Kompresor, chladicí zadní stěna Kompresor, aktivní chlazení

Na zadní straně Na boční straně, vpravo nebo vlevo

1 nebo 2 1 nebo 2

Ano Ano

Ano

Volitelné Volitelné

Volitelné Volitelné

Jednoduché použití, spolehlivost, 
odolnost

Poutavý vzhled, vynikající poměr
cena–výkon

Vinné bary, velkoobchody Vinné bary, velké hotely a restaurace, 
velkoobchody

6–8 týdnů 6–8 týdnů
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• • Systém na karty “Wine by the Card”Systém na karty “Wine by the Card”

• • Práškové lakováníPráškové lakování

• • Externí chladicí motorExterní chladicí motor



By the Glass® Modular je inteligentní, prostorově nenáročný systém na servírování vína s dvěma 
lahvemi, který lze snadno rozšířit připojením 1 až 5 dalších modulárních jednotek. Vzhledem k 
jeho kompaktnosti a hmotnosti jen 22kg se hodí doslova do každého prostoru a stejně může být 
flexibilně použit i na více místech, jako mobilní zařízení. Jeho moderní holandský design a 
stmívatelná svítidla efektivně zvýrazní kvalitní vína uvnitř. Kromě toho jeho dřevěné boční panely 
mohou být potištěny vaším logem, pro dokonalou prezentaci značek vín na veletrhu nebo 
degustaci ve vinotéce. By the Glass® Modular kombinuje nejmodernější technologii 
termoelektrického chlazení a ochrany kvality vína By the Glass® včetně kontroly dávkování. By the 
Glass® Modular je vybaven odnímatelnou technologií dávkovací hlavice pro snadné čištění a 
ještě rychlejší výměnu láhve.

KOMPAKTNÍ, VŠESTRANNÝ, FLEXIBILNÍ
DÁVKOVACÍ SYSTÉM NA VÍNO

01
8

MODULAR
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®BY THE GLASS  MODULAR

250 =  D
685 = V
231 = Š

500+1 =  D
685 = V
231 = Š

750+2 = D
685 = V
231 = Š

1000+3 = D
685 = V
231 = Š

1250+4 = D
685 = V
231 = Š

1500+5 = D
685 = V
231 =Š
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          Poznámka: Pro zvolení správných rozměrů viz přílohu (strana 32)



Schuttelaar
Zwolle - Holandsko

®Zabudování systému By The Glass  

Modular do  obchodů zpřístupnilo 

zákazníkům degustaci  našich  klíčových

značek Gallo.  

Vince Cabico
Senior Brand Manager Gallo Wines 

 Emperador Distillers Inc.
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Kompaktní jednotka By The Glass® Modular 

se ukázala být dokonalým modelem pro 

zabudování do regálů, což nám umožňuje 

nabídnout 6 vín v každé sekci, celkově 42, 

čímž se nám podařilo proměnit nákup vína ve 

skutečný zážitek pro naše zákazníky



VYSOCE VÝKONNÝ 
DÁVKOVACÍ SYSTÉM NA VÍNO ŠITÝ NA MÍRU

02
12

Od svého zavedení v roce 2007 se model By The Glass® vyvinul do velmi silného,   spolehlivého a 
snadno použitelného výrobku. Tento vysoce kvalitní nerezový model využívá aktivní chlazení ze 
strany. Dávkovací automat má dvě samostatné klimatizované sekce s flexibiliní přepážkou, která 
umožní, že vaše červená a bílá vína budou vždy podávána při správné teplotě, jakož i snadnou 
změnu poměru červených a bílých vín (např. více bílých v létě, více červených v zimě). Tailormade  
By The Glass® má hloubku 34 cm a nabízí prostor pro velké láhve jako Magnums nebo náhradní 
láhev za lahví, která se právě používá, což umožňuje její rychlou a snadnou výměnu. Navíc chladící 
motor může být namontován odděleně od dávkovací jednotky, abyste získali extra prostor. 
Systémy By The Glass® se vyrábějí na zakázku, s přihlédnutím k požadovanému počtu pozic 
lahví, barvě a dalším doplňkům, což dělá každé zařízení skutečně jedinečným.

TAILORMADE 
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®BY THE GLASS  STANDARD, MOTOR VLEVO

1130 =  D
620 = V
340 = Š

1330 =  D
620 = V
340 = Š

1530 =  D
620 =  V
340 = Š

1730 =  D
620 = V
340 = Š

1930 =  D
620 = V
340 = Š

2130 =  D
620 = V
340 = Š

2330 =  D
620 = V
340 = Š

2530 =  D
620 =  V
340 = Š
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Poznámka: Pro zvolení správných rozměrů viz přílohu (strana 32)
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®BY THE GLASS  STANDARD, MOTOR VPRAVO

D = 1130
V = 620
Š = 340

D = 1330
V = 620
Š = 340

D = 1530
V = 620
Š= 340

D = 1730
V = 620
Š = 340

D = 1930
V = 620
Š = 340

D = 2130
V = 620
Š = 340

D = 2330
V = 620
Š = 340

D = 2530
V = 620
Š = 340

15

Poznámka: Pro zvolení správných rozměrů viz přílohu (strana 32)
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V restauraci The Jones 

Family v Londýně je 

prezentace osmi kvalitních 

vín v systému Standard za 

barem ideálním způsobem, 

jak vystavit a propagovat 

jakostní vína, ale zároveň i 

zajistit jejich čerstvost a vy-

nikající kvalitu.

TA
ILO

RM
AD

E 



Harald Jaeger
wineBANK Palma and Mainz

velkému množství kvalitních

vín po celý den s pomocí

našich členských karet.

Systémy se samoobslužným

řešením 'Wine By The Card' 

jsou hlavní atrakcí

našich klubů, umožňujíce

neomezený přístup k

The Card jakož i Mini LCD

Vinný bar Młyńska12 v

Doplňkové vybavení

dvacet lahví, aby tak

zahrnuje matné černé

po stranách automatů

vpravo), samoobslužný

v Polsku si zvolil dva

systémy Standard na

(jeden vlevo, jeden

systém na kartu Wine By

vytvořil impozantní řadu

displeje.

lakování, chladící motor

40 prvotřídních vín.

17



DÁVKOVACÍ SYSTÉM  
PRO JEDINEČNOU PREZENTACI VÍN

03

By The Glass® Stage je variantou modelu Standard, vyrobenou z prvotřídní nerezavějící oceli. 
Vytváří velmi silný, spolehlivý dávkovací systém na víno s jednoduchým použitím. Chladící motor 
je umístěn na zadní straně za prostorem na láhve a aktivní chlazení je nahrazeno pasivním 
chlazením přes studenou zadní stěnu. V důsledku toho je tento model kratší než model Standard, 
ale zároveň je i hlubší (41 cm namísto 34 cm) a neposkytuje prostor pro láhve Magnum nebo 
náhradní láhve. Model By The Glass® Stage se nejčastěji používá tehdy, když jsou více než dva 
automaty umístěné v jedné řadě vedle sebe (jak často vidíme ve vinných barech) nebo pokud 
máte omezené prostory na délku. Vzhledem k tomu, že chladící motor je umístěn za lahvemi, 
možnost proskleného provedení zadní strany není u tohoto modelu možná. Tento model je 
dostupný s jednou nebo dvěma teplotními zónami. V případě dvou teplotních zón je dělící 
přepážka upevněna tak, aby se nedalo změnit rozdělení červených a bílých vín. Chladicí motor 
může být namontován odděleně od dávkovacího zařízení, aby se tím snížila celková hloubka 
automatu. By The Glass® Stage je vyroben na míru s přihlédnutím k vámi požadovanému počtu 
pozic lahví, výběru barvy a dalším volitelným doplňkům, čímž si vytvoříte unikátní výklad pro vaše 
prémiová vína.

18

STAGE
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®BY THE GLASS  STAGE

®BY THE GLASS  STAGE, EXTERNÍ CHLADICÍ AGREGÁT

950 = D
620 = V
410 = Š

1150 = D
620 = V
410 = Š

1350 = D
620 = V
410 = Š

950 = D
620 = V
330 = Š

1150 = D
620 = V
330 = Š

1350 = D
620 = V
330 = Š

Poznámka: Pro zvolení správných rozměrů viz přílohu (strana 32)
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Tessa Whitehead
 operační manažer 

 Vagabond Wines

Našim cílem je, aby bylo pro 

zákazníky jednoduché a 

zároveň zábavné prozkou-

mat a objevovat skvělá 

nová vína. Systémy na 

ochranu a dávkování vína 

By The Glass® nám k tomu 

dopomohly.

®Systém By The Glass  

Stage pro 8 lahví 

umístěný za barem 

umožňuje Radisson 

Blu v Norsku nabíd-

nout svým hostům 8 

prémiových vín vedle 

jejich nabíd  stolních ky

vín. ožnost otevřít M

další vysoce jakostní 

vína zvýší celkový 

prodej a ziskové 

marže!

21



POUTAVÁ PREZENTACE 
S EFEKTIVNÍM VYUŽITÍM PROSTORU

04
22

DOUBLE SIDED

Oboustranná technologie By The Glass® je jedinečnou inovací, odvozenou z modelu Standard – 
automat, ze kterého zákazníci mohou objevovat a servírovat vína z obou stran. Průhledná 
prezentace nejenže vypadá velkolepě, ale vytváří i nové možnosti pro nejefektivnější využití 
dostupného prostoru. Vyroben z prvotřídní nerezavějící oceli, tento model využívá aktivní chlazení, 
umístěné na boční straně automatu. Automat je dodáván s variabilní technologií 2-ClimateZone 
pro změnu poměru červených a bílých vín (např. větší nabídka bílého vína v létě a červeného v 
zimě). Oboustranný systém By The Glass® má hloubku 44 cm a nabízí prostor pro velké lahve 
Magnum, ale nikoliv zvláštní místo pro náhradní láhve. Chladicí motor může být namontován 
odděleně od dávkovacího zařízení, aby se tak zmenšila jeho šířka. Oboustranný systém By The 
Glass® je vyroben na míru s přihlédnutím k vámi požadovanému počtu pozic lahví, výběru barvy a 
dalším volitelným doplňkům, vytvářeje poutavou prezentaci vašich nejkvalitnějších vín.
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®BY THE GLASS  DOUBLE SIDED

1130 = D
620 = V
444 = Š

1330 = D
620 = V
444 = Š

1530 = D
620 = V
444 = Š

1730 = D
620 = V
444 = Š

1930 = D
620 = V
444 = Š

2130 = D
620 = V
444 = Š

2330 = D
620 = V
444 = Š

2530 = D
620 = V
444 = Š
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Poznámka: Pro zvolení správných rozměrů viz přílohu (strana 32)



Jan Keyenberg
Rayleigh&Ramsay

Amsterdam

25

Oboustranné automaty na 

víno vytvářejí skvělý vizuální 

efekt a pomáhají nám co 

nejlépe využít limitovaný 

prostor.



 
PROSKLENÁ ZADNÍ STĚNA

Do
pl

ňk
ov

é 
vy

ba
ve

ní
26

Tento úchvatný vizuální efekt má pouze náš oboustranný systém By The Glass®, který kromě poutavé 

prezentace nabízí i možnost servírování vína z obou stran.

Doplňková prosklená zadní stěna automatu promění dávkovací systém By The Glass® Standard na vinnou 

vitrínu, která velkolepě upoutá pohled z obou stran. To umožňuje umístit ho do středu místnosti jako dokonalý 

dělič prostoru, na pult nebo ve výkladu, čímž umožňuje nejlepší využití dostupného prostoru. Není divu, že tato 

možnost je oblíbená mezi designéry!

Druhá řada lahví může být otočena tak, aby směřovala k průhlednému skleněnému zadnímu dílu, dokud se 

chladí a připravuje k podání. Pokud je automat umístěn na pultu, můžete servírovat vína z jedné strany, zatímco 

z druhé strany se mohou hosté vedle automatu procházet a vybírat si tak z vašeho širokého výběru uznávaných 

vín.



 
EXTERNÍ CHLADENÍ

145

27

Důležité upozornění: před rozhodnutím o možnosti dálkového motoru nebo připojení k centrálnímu chlazení je třeba 
posoudit tuto možnost s našimi odborníky. Předmětem diskuze je typ motoru, typ chladicího prostředku, vzdálenost mezi 
motorem a automatem, jakož i a nejlepší vedení pro potrubí, spojující chladicí motor a dávkovací automat na víno.

Pokud plánujete nebo již využíváte centrální chladicí systém, můžeme vyrobit dávkovač na víno podle vašich požadavků a 
dodat ho s termostatickými expanzními ventily. Pokud nemáte k dispozici větší kapacitu ani centrální chlazení, můžete se 
rozhodnout pro náš předkonfigurovaný dálkový chladicí motor. Může být instalován v dobře větraném prostoru v témže 
nábytku, nad nebo pod automatem, nebo i vzdálený mimo něj.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete připojit automat na víno k centrálnímu chlazení nebo se rozhodnete pro náš dálkový 
chladicí motor, dálkové chlazení ušetří 145 mm z celkové délky automatu. Kromě toho dávkovač v tomto případě 
nevyžaduje žádný prostor pro cirkulaci vzduchu a nevydává žádný teplý vzduch ani vibrace z kompresoru. 



 
BRANDING
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Pro zajištění dokonalého servírování, které je ve světě vína nutností při každé marketingové činnosti, jsou ve vinotékách a 
vinárnách často používány dávkovací systémy By the Glass®. Zavedení možnosti brandingu na našich kompaktních 
systémech By the Glass® Modular ještě více zvýšilo popularitu tohoto modelu mezi vinaři. Možnosti brandingu pomáhají 
zlepšit dva důležité marketingové parametry: viditelnost a znalost o značce vína v cílové skupině.

Toto doplňkové vybavení brandingu nabízíme prostřednictvím potisku dřevěných panelů. Vyměnitelné boční panely 
mohou být potištěny vaší značkou, logem či jiným libovolným designem. Branding na boku automatu může být navíc 
podpořen nálepkami s vaší značkou, umístěných na předním skle automatu. Protože značka může být vyměněna poměrně 
jednoduše, flexibilní systém By the Glass® Modular může být časem použit pro jiné značky.



 
PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ

 
®ŘEŠENÍ   BY THE GLASS   

MODULAR “POS”
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Kromě standardní povrchové úpravy broušené 
nerezavějící oceli si můžete vybrat i z matného 
barevného lakování ve více než 200 barvách 
klasické palety barev RAL. Libovolným barev-
ným odstínem docílíte dokonalého sladění 
automatu s atmosférou jakéhokoliv místa nebo 
vytvoříte nápaditou vitrínu pro vaši nabídku vín a 
ještě větší zážitek pro vaše zákazníky. Bez 
ohledu na to, jakou barvu si vyberete, matná 
povrchová úprava dodá vašemu By Glass® 
Standard, Stage nebo oboustrannému automa-
tu nápaditý a přívětivý design.

Volitelná barevná úprava je k dispozici pro 
všechny modely s výjimkou kompaktního 
systému By the Glass® Modular.

Systém POS má intuitivní ovládací panel s 
velkým, jasně zvýrazněným tlačítkem, které 
spotřebitelům umožňuje naservírovat malé, 
vámi předem určené množství vína na 
degustaci. V režimu POS jsou všechny ostatní 
klávesy zablokovány a tak se zákazník nemůže 
při obsluze splést či víno přelít. Kromě toho 
personál může systém snadno vypnout, např. v 
době sníženého dohledu.

Programovatelné dávkování vám umožní nalít 
až 50 degustačních vzorků (15 ml) z jedné láhve 
v zaručené kvalitě od prvního až po poslední 
doušek.

Možnost ochutnávky vína před jeho zakoupením 
je pro spotřebitele důležitým faktorem při výběru 
vína, jakož i konkrétního obchodu kde se 
rozhodne své víno koupit. Inovativní systém 
"POS" při kompaktním dávkovači By The Glass® 
Modular nabízí dokonalé řešení na usnadnění 
ochutnávek v místě prodeje.



 
®BY THE GLASS  WINE BY THE CARD
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Základ tohoto konceptu je jednoduchý: hosté dostanou předplacenou kartu z baru, hotelu nebo vinotéky, která jim umožní 
nalít si čerstvé, vychlazené vína přímo z dávkovacího systému, za které zaplatí vložením karty do slotu na kartu v automatu. 
Vedle plného poháru si mohou hosté vybrat poloviční porci nebo jen malé degustační množství. Karty jsou obvykle 
předplacené, ale načítání spotřebované částky u pokladny je také možné.

● Čtečka karet s plnobarevným dotykovým displejem

Plnobarevný dotykový displej nabízí snadnou intuitivní dotykovou navigaci pro nastavení systému a fakturačních 
informací. Doplňkové LCD displeje nad každou pozicí vína umožňují dynamické zobrazení názvů vín, dávkovacích množství 
a jejich jednotlivých cen. Pro automaty typu Stage je možné přes malé LCD displeje ovládat i celé nastavení automatu.

Možnost objevovat a degustovat různá vína samoobslužně s pomocí tzv. Smart karet byla uznána za jeden z nejžhavějších 
trendů propagace a prodeje prémiových vín. Vinárny a vinotéky, které umožňují hostům vychutnat si až 100 nebo více druhů 
rozlévaných vín, v průběhu posledních několika let otevřely své brány zákazníkům po celém světě.

Samoobslužný přístup vnímají hosté jako nekomplikovaný a hravý způsob objevování nových vín. Toto vinařské 
dobrodružství zákazníci oceňují, protože se mohou soustředit na své vlastní chuťové pohárky. Očekávejte, že prodej vína 
bude o 25 až 40% vyšší než v „normální” vinotéce, zatímco spokojenost zákazníků dosáhne nové výšky.

Klíčovými prvky kartového Smart systému jsou:

● Externí USB čtečka na kreditaci nebo načtení karet v pokladně

● Software By the Glass® Wine Monitor "Edice Desktop" (bezplatná aplikace offline)

● Doplněk: LCD displej nad každou pozicí láhve zobrazuje ceny, dávkované množství a názvy vín

● Doplněk: Aplikace Secure Internet Cloud a software By the Glass® Wine Monitor Online pro online aplikaci

● Doplněk: lokální server pro online aplikaci

Samostatnou čtečku / zapisování karet je možné připojit přes USB k jakémukoli počítači s operačním systémem Windows 
(Win7 nebo vyšším) nebo pokladně se systémem Windows.



 
DOPLŇKOVÉ CLOUDOVÉ TECHNOLOGIE:

®SOFTWARE PRO KARTOVÝ SYSTÉM BY THE GLASS                   
WINE BY THE CARD
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Karty pro online variantu jsou autorizovány online, což umožňuje použití stávajících karet, jako jsou věrnostní karty nebo 
karty sloužící jako klíče k pokojům v hotelu. Karty, kredity a limity mohou být také kdykoliv spravovány nebo blokovány. 
Informace o uživateli a prodeji jsou k dispozici kdykoliv a v reálném čase v zabezpečené cloudové databázi pro integraci s 
existujícími systémy fakturace, správy zákazníků nebo online marketingu.

Po volbě pro kartový systém Wine by the Card se budete muset rozhodnout mezi větším centrální dotykovým displejem 
nebo malými LCD displeji nad každou pozicí láhve (nebo obojí). Zároveň se můžete rozhodnout pro lokální offline ukládání 
dat o transakcích nebo online ukládání do cloudu. V obou případech vám tyto informace pomohou docílit celkově 
efektivnějšího provozu automatů a odhalí vám zajímavé postřehy o spotřebitelském chování a preferencích vašich hostů.

Online varianta využívá cloudovou aplikaci nazvanou By Glass® Wine Monitor Online. Tato aplikace umožňuje správu 
nastavení systému, jako jsou ceny, dávkované množství a názvy vín, jakož i informace o uživateli. Aplikace By the Glass® 
Wine Monitor Online je přístupná přes prohlížeč jakéhokoliv zařízení s podporou internetu v reálném čase a odkudkoliv na 
světě. Pro tento účel musí být dávkovací automat vybaven síťovým adaptérem a trvale připojen k internetu. Na tento 
hosting a používání aplikace se vztahuje roční poplatek.

Základní verze našeho softwaru pro off-line použití se nazývá By the Glass® Wine Monitor "Desktop Edition" a je 
bezplatná. Umožňuje spravovat všechna nastavení i systémové a prodejní údaje prostřednictvím počítače, který je 
dočasně nebo trvale připojen k automatům. Můžete sledovat, stahovat a analyzovat všechny údaje o prodeji (kredity 
vložené na kartách, množství nalitých vín). Použité RFID karty jsou předkódované.



DOTAZY K INSTALACI A VENTILACI
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®By the Glass  Standard

®By the Glass  Modular

Ven�lovaný prostor z boku: 

NEBO ven�lovaný prostor zezadu: 

100 mm

100 mm
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Vstupy / výstupy na napájení, inertní plyn a kondenzovanou vodu mohou být umístěny vzadu, na straně nebo procházet 
přes spodní stranu motoru.

Tlačítko na stmívání LED svítidel i hlavní vypínač může být libolně umístěn buď na boku nebo na zadní straně motorového 
prostoru. Pro tato dvě tlačítka prosím ponechte prostor 25 mm. 

Pro optimální efektivitu zařízení a jeho bezchybný provoz počítejte minimálně s 10 cm dobře ventilovaného prostoru na 
boku nebo za prostorem chladicího motoru. Chladicí motor lze namontovat na levé nebo pravé straně automatu. Automaty 
s dálkovou chladicí jednotkou nevyžadují prostor na ventilaci.

Ventilace našich automatů By the Glass® Modular je situována výhradně vpředu a proto automat může být zabudovaný do 
police nebo nábytku. Zásuvky na elektřinu a plyn jsou na zadní straně a proto musíte počítat s prostorem 2 cm za  
automatem na jejich připojení.



®By the Glass  Stage

Ven�lovaný prostor z boku: 

Ven�lovaný prostor vzadu: 

100 mm

100 mm

®By the Glass  oboustranný

Tlačítko na stmívání LED svítidel  a hlavní vypínač jsou umístěny na zadní straně motorového prostoru. 

Pro optimální efektivitu zařízení a bezchybný provoz počítejte minimálně s 10 cm dobře větraného prostoru na zadní 
straně automatu. Automaty s dálkovou chladicí jednotkou nevyžadují prostor na ventilaci.

Vstupy / výstupy pro napájení, inertní plyn a kondenzovanou vodu mohou být umístěny vzadu nebo procházet přes spodní 
stranu motoru.
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Pro optimální efektivitu zařízení a bezchybný provoz počítejte minimálně s 10 cm dobře větraného prostoru na straně 
chladicího prostoru motoru. Automaty s dálkovou chladicí jednotkou nevyžadují prostor na ventilaci.

Tlačítko na stmívání LED svítidel  a hlavní vypínač jsou umístěny na boční straně motorového prostoru. 

Vstupy / výstupy pro napájení, inertní plyn a kondenzovanou vodu mohou být umístěny na straně nebo procházejí přes 
spodní stranu motoru.



Adresa:

By The Glass International 
Energieplein 17 

2031 TC, Haarlem, The Netherlands

Telefon: 

+ 31 (0) 235 252 289
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info@bytheglass.eu
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www.bytheglass.eu
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