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Oszczędność poprzez planowanie 
Dzięki funkcji, która pokazuje 
rzeczywiste i wirtualne statystyki 
w panelu sterowania. Można 
określić najbardziej odpowiedni 
pakiet tokenów do urządzenia i 
zmieniać go w dowolnym czasie.

Pełna kontrola wydatków
Maszyny wyposażone są w w 
licznik, który daje nam kontrolę 
zużycia tokenów i pozwala 
ustawić progi alarmowe 
informujące, gdy tokeny kończą 
się lub gdy plan UTP wkrótce 
wygasa.

Dodatkowe tokeny
Po wykorzystaniu wszystkich 
tokenów, lub określonego czasu, 
maszyna będzie działać jeszcze 
21 dni, można w tym czasie 
naciąć dowolną liczbę kluczy. 
Zostanie to odliczone przy 
kolejnym doładowaniu.

Możliwość “odblokowania” w 
dowolnym momencie 
Można w dowolnym momencie
wykupić kod, aby odblokować 
urządzenie i zrezygnować z 
tokenów. 

Zaawansowane technologie w 
przystępnej cenie
Tokeny oferują następujące 
zalety:
• znacząco obniżamy koszty 
związane z zakupem 
urządzenia.
• Płacimy tylko wtedy, gdy 

korzystamy z urządzenia.
• rozkładamy koszty inwestycji 

w czasie

Indywidualne potrzeby, 
elastyczność inwestycji
Stosując tokeny, będziemy w 
stanie zainwestować w 
najnowsze technologie i wybrać 
rozwiązanie, które najlepiej 
odpowiada Twoim potrzebom.

Bezpłatne aktualizacje 
oprogramowania
Maszyny i urządzenia firmy Silca, 
które korzystają z tokenów, mają 
zawsze możliwość darmowej 
aktualizacji oprogramowania.

Ekskluzywna wersja próbna
Po nacięciu pierwszego klucza 
za pomocą urządzenia, zostanie 
automatycznie aktywowany 
proces próbny, aby przetestować 
funkcjonowanie tokenów przez 
ograniczony okres czasu.

Wiele produktów firmy Silca jest teraz dostępne  w modelu “pay as 
you go” formuła ta pozwala korzystać z tzw. tokenów, czyli 
kupujesz tyle ile potrzebujesz.

Tokeny
Elastyczność, optymalna opcja dla udanego rozwoju

Token Solution - Plus

Elastycze
Indywidualne 

potrzeby
Opcja

odblokowania
Darmowy 

okres próbny

Istnieją dwa typy tokenów:

Zestawy tokenów: 
Kup pakiet tokenów i 

korzystaj, tylko wtedy, kiedy 
są one potrzebne. Każdy 
klucz kosztuje 20 tokenów. 
Gdy tokeny się skończą, 
wystarczy dokupić i dalaj 
korzystać z urządzenia. 

Nielimitowane tokeny (UTP):
subskrycja ważna jest przez 
określony czas, począwszy od 
pierwszego miesiąca. W 
okreśie subskrycji, można 
docinać dowolną ilość kluczy 

Ekonomiczne

Rodzaje tokenów

TOKENY - PLUS
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