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RAPORT STUDIU 

APARAT SI METODA PENTRU DISTRIBUIRE SI/SAU STOCARE DE DATE IN VEDEREA 

DISTRIBUIRII DE PRODUSE DE TIP PREMIU 

 

INTRODUCERE 

 

Dna Liliana Tihut a creat un nou concept, de promoter digital, pentru distribuire si/sau stocare de date in 

vederea distribuirii de produse de tip „premiu”, care, pe langa componenta de interactiune cu 

consumatorii, are o unitate de distribuire, pe baza informatiilor inscriptionate pe un bon de cumparaturi, 

cu recunostere de format si mesaj, in cadrul promotiilor derulate in magazine. 

Inventia descrisa mai sus o fost depusa la OSIM pentru brevetare in 2019, de catre Dna Liliana Tuhut, 

iar cererea de brevet a fost publicata in BOPI 12/2020.  

 

 

Pornind de la modelul brevetat, societatea a creat un prototip 1.0, pentru validarea componentelor si a 

softului in conditii de laborator. Aparatul a fost prezentat spre testare si validare catre IPA CIFATT 

Craiova, in urma acestor activitati a rezultat prezentul studiu tehnic pregatitor pentru activitatile de 

dezvoltare experimentala a unui nou prototip 2.0, inclusiv un prototip imbunatatit 1.1.  

Testele realizate asupra prototipului 1.0, au aratat pasii ce trebuiesc realizati (ca si cercetare) in vederea 

validarii unui model industrial, pretabil pentru transfer tehnologic catre o firma producatoare.  



Pasii identificati sunt conform TRL (Technology Readnes Level). Se intentioneaza dezvoltarea 

tehnologica si noului prototip 2.0, pe scara 9 – de productie in serie.  

Prototipul 1.0 este alcatuit din mai multe echipamente, inlantuite functional pentru a demosnstra 

potentialul de functionale a noului concept, de promoter digital, Aparat si metoda pentru distribuire 

si/sau stocare de date in vederea distribuirii de produse de tim „premiu”.  

 

DESCRIEREA INVENTIEI 

Context 

In magazinele mari de tip supermarket sau hipermarket, gasim adeseori promoteri care ne prezinta 

diverse beneficii ale produselor si ne indeamna sa le cumparam. Pe langa beneficiile produselor si 

marcilor de produse, promoterii prezinta si anumite premii care pot fi castigate daca cumparatorii 

achizitioneaza produsele aflate in promotie.  

In prezent, procesul de revendicare a acestor premii se face prin prezentarea bonului de cumparaturi 

catre o persoana (promoter) care, verificand valabilitatea bonului, cuantifica produsele de pe bon si 

elibereaza premiul participantului la promotie.  

Acest proces are o serie de componente care ingreuneaza intrarea in posesie a premiilor: 

1. In multe magazine nu este permisa plasarea hosteselor in galerie, dupa case. Fie 

formatul/conceptul magazinului nu permite, fie nu e spatiu suficient pentru acomodarea mai 

multor stanuri pentru branduri multiple. (standul trebuie sa fie pana la linia de demarcatie a 

grilajelor).  

2. In anumite zile, magazinele au atat de multe standuri de hostese incat refuza anumiti producatori. 

3. Hostesele nu pot sta decat cateva ore pe saptamana, de regula 20 de ore (4 vineri, 6 sambata, 6 

duminica) pentru ca altfel, devine un cost prea mare. Prin urmare cei care vor sa-si revendice 

premiile trebuie sa vina intr-un interval orar foarte restrans. 

4. Pentru a intra in posesia unui premiu, shopper-ul trebuie sa completeze procese verbale, iar 

acestea trebuiesc transcrise in softuri pentru raportare. 

5. Hostesele pot pierde premiile 

6. Logistica de a duce in magazine stand-ul si premiile este complicata si costisitoare. In fiecare 

dimineata standul trebuie demontat iar premiile transportate untr-un spatiu securizat de 

depozitare. Un singur stand de hostese nu poate acomoda mai mult de 20-100 de premii. 

7. De multe ori, premiile depozitate (peste noapte),  in locurile special alocate de catre supermarket-

uri, pur si simplu dispar iar supermarket-ul nu isi asuma responsabilitatea securizarii acestora. 



8. Raportarea pe promotie (ex. cate premii s-au dat) poate fi facuta doar dupa centralizarea acestora 

dupa orele de promotie, dureaza 1-2 zile si pot exista erori. 

9. Standurile trebuie produse la fiecare promotie (2 saptamani), sau schimbate fetele cu reclama.  

10. Costuri de echipamente (tablete/telefoane) si costume hostese. 

11. Alte costuri de productie si logistica. 

 

Prezentarea problemei tehnice 

Obiectivul inventiei il reprezinta realizarea unui retele de aparate pentru distribuirea si/sau stocarea de 

date in vederea distribuirii de produse tip premiu care sa inlature dezavantajele descrise mai sus, avand 

in acelasi timp o structura simplificata, automatizata si care poate fi usor adaptata cerintelor oricarui tip 

de magazin (de tip supermarket sau hipermarket). 

 

Descrierea detaliata a inventiei conform cererii de brevet 

Inventia este prezentata in continuare printr-un exemplu preferat 

de realizare. 

Cu referire la figura 1, aparatul (1) cupride o carcasa (C9) si cel 

putin un mijloc de stocare (C1) ce este un modul in care se afla 

stocate toate tipurile de produse tip premiu (A) ce pot fi livrate 

catre utilizatori. Produsele de tip premiu (A) pot fi, de preferinta, 

produse alimentare sau nealimentare ambalate, bauturi 

imbuteliate, produse tip obiecte promotionale, sau orice alte 

produse adecvate.  

Totodata, mijloacele de stocare (C1) si (C1’) sunt prevazute cu 

mijloace de selectare (C11) si (C11’) a produselor de tip premiu 

(A), care sunt conectate cu un mijloc de comanda (C12), prin care 

se realizeaza selectia produselor corespunzatoare de tip premiu 

(A) pentru a fi eliberate utilizatorului. Milocul de comanda (C12) 

este un echipament electronic adaptat necesitatilor de comunicare 

cu mijloacele de stocare (C1) si (C1’). 

Pentru a asigura protectia impotriva deteriorarii produselor de tip premiu (A) sau a furtului, aceste 

mijloace de stocare (C1) si (C1”) pot fi echipate cu mijloace de securizare. 

Mijloacele de selectare (C11) si (C11’) si mijlocul de comanda (C12) sunt conectate la un calculator 

(C3) pe care este instalat un micro-software local (S2) si care comunica cu un server pe care este instalat 



un software principal (S1). Comunicatia in ambele sensuri intre software-ul principal (S1) si micro-

software-ul local (S2) se realizeaza, de preferinta, utilizand sistemul REST API. 

Tot cu referire la figura 1, pe carcasa (C9), de preferinta pe partea frontal exterioara a acesteia, este 

amplasat un mijloc de afisare interactiva (C2) ce permite utilizatorului interactiuni complexe de tip 

tehnologii de realitate augmentata, realitate virtuala, touch-screen, etc.  

Acest mijloc de afisare interactiva (C2) este un ecran interactiv pe care, in modul stand-by, atunci cand 

nu este utilizat, pot fi afisate mesaje promotionale, campanii active pentru diferite produse, mai multe 

companii sau promotii simultan si diverse alte informatii.  

Daca ecranul interactiv (C2) este activat, utilizatorul primeste instructiuni de folosire a aparatului (1) si 

ii sunt prezentate promotiile active. Acest ecran interactiv (C2) este conectat cu calculatorul (C3). 

Mesajele promotionale si campaniile active pentru diferite produse pot fi instalate, schimbate sau 

dezactivate online din interfata de administrare a micro-software-ul local (S2). 

Aparatul (1) conform inventiei mai cuprinde un mijloc de scanare (C4) care este prevazut cu o fanta 

(C5), montata la exteriorul carcasei (C9), prin care utilizatorul introduce bonul de cumparaturi (B). 

Bonul de cumparaturi (B) este, de preferinta, sub forma unei benzi de hartie inscriptionata, 

inscriptionare ce poate fi realizata printr-un procedeu de printare sau prin alte metode adecvate. 

Mijlocul de scanare (C4) este conectat cu micro-soft-ware-ul local (S2) si cu software-ul principal (S1), 

iar imaginea obtinuta in urma scanarii este transmisa catre un mijloc de recunoastere a datelor (C10) 

care asigura citirea, decodificarea (decriptarea) si extragerea datelor cuprinse in aceasta imagine scanata. 

Mijlocul de recunoastere a datelor (C10) poate fi un mijloc de recunoastere optica a caracterelor (Optical 

Character Recognition – OCR).  

In urma procesului de scanare si de decriptare a datelor inscriptionate pe bonul de cumparaturi (B), 

eventual dupa evaluarea autenticitatii fiecarui bon (B) folosind un modul de evaluare, datele relevante 

cuprinse in bonul (B) sunt selectate si transmise catre calculatorul (C3), aceste date relevante selectate 

fiind comparate cu un etalon de evaluare, de catre un mijloc de comparare a datelor, in vederea acordarii 

unui produs tip premiu (A).  

Datele relevante selectate cuprinse in bonul (B) sunt, de preferinta, denumirea si cantitatea de produse 

de acelasi tip. Acordarea de produse (A) sau transmiterea datelor, ce vor fi utilizate ulterior, catre 

modulul de stocare a datelor, se realizeaza de catre mijloace de decizie conectate la server. Modulul de 

stocare a datelor asigura utilizarea datelor unui utilizator in vederea contabilizarii ulterioare pentru 

distribuirea de produse (A) si poate fi securizat conform reglementarilor in vigoare referitoare la 

protectia datelor. 

Datele din informatiile cuprinse in imaginea scanata a bonului (B) pot fi stocate in vederea prelucrarii si 

intocmirii de statistici. 



Aparatul (1) conform inventiei, mai cuprinde mijloace ce distribuie produse (A) intr-un mijloc de 

ridicare (C6). Acest mijloc de ridicare (C6) poate fi prevazut cu un modul ce emite semnale luminoase 

si/sau sonore. 

In plus, aparatul (1) poate fi prevazut cu o camera video (C7) si cu un detector de miscare (C8). Camera 

video (C7) poate fi echipata cu un modul de recunoastere a expresiei faciale. In cele mai multe cazuri, 

camera video (C7) va fi folosita pentru interactiuni cu utilizatorii, spre exemplu: daca utilizatorul 

zambeste primeste un produs (A) suplimentar.  

Un alt exemplu: daca un utilizator a cumparat o doza de cola, o plaseaza in fata camerei (C7) si cu 

ajutorul tehnologiei de realitate augmentata sau realitate virtuala si in combinatie cu detectorul de 

miscare (C8), software-ul recunoaste imaginea dozei de cola si utilizatorul se poate vedea pe ecran 

tinand in mana un premiu.  

Se pot crea interactiuni atractive, imagini, filme, utilizatorul poate fi salutat in momentul in care se 

apropie de aparatul (1). 

In anumite situatii, in campaniile cu premii importante, este posibil ca un client sa solicite o asigurare 

suplimentara a securitatii a produselor de tip premiu (A), iar camera video (C7) va fi folosita pentru 

supreveghere video, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

Totodata, este posibil ca participarea la anumite campanii sa fie restrictionata persoanelor sub 18 ani si, 

in acest caz, camera video (C7) va fi folosita pentru identificare prin call center.  

De asemenea, aparatul (1) poate prelua, stoca si prelucra informatii regasite pe ambalaje, materiale 

promotionale, aplicatii, etc. de tipul codurilor de bare sau alfanumerice, pictograme, coduri QR, imagini 

de realitate augmentata precum si alte elemente purtatoare de informatii. 

Metoda pentru distribuire si/sau stocare de date in vederea distribuirii de produse tip premiu, conform 

inventiei, cuprinde urmatoarele etape: 

- scanarea unui bon de comparaturi (B) in vederea extragerii informatiilor inscriptionate pe acesta; 

- transmiterea informatiilor de pe bonul de cumparaturi (B) catre un mijloc de recunoastere (C10) a 

datelor cuprinse in imaginea scanata a bonului de cumparaturi (B); 

- selectarea si transmiterea datelor relevante acordarii unui produs de tip premiu (A) din datele 

cuprinse in bonul de cumparaturi (B); 

- compararea datelor relevante cu cel putin un etalon de evaluare; 

- decizia privind acordarea unui produs de tip premiu (A) sau transmiterea datelor in vederea 

stocarii; 

- distribuirea unui produs de tip premiu (A) sau stocarea datelor in vederea unor actiuni viitoare. 

 

 



Componenta Software 

Metoda pentru distribuire si/sau stocare de date in vederea distribuirii de produse tip premiu, conform 

inventiei, cuprinde urmatoarele functionalitati: 

- scanarea unui bon de comparaturi (B) in vederea extragerii informatiilor inscriptionate pe acesta; 

- transmiterea informatiilor de pe bonul de cumparaturi (B) catre un mijloc de recunoastere (C10) a 

datelor cuprinse in imaginea scanata a bonului de cumparaturi (B); 

- selectarea si transmiterea datelor relevante acordarii unui produs de tip premiu (A) din datele cuprinse 

in bonul de cumparaturi (B); 

- compararea datelor relevante cu cel putin un etalon de evaluare; 

- decizia privind acordarea unui produs de tip premiu (A) sau transmiterea datelor in vederea stocarii; 

- alocarea unui produs de tip premiu (A) sau stocarea datelor in vederea unor actiuni viitoare. 

Toate aceste functii se realizeaza prin intermediul pachetului de programe de aplicatie 

 

Avantajele inventiei 

Avantajele aparatului coform inventiei sunt:  

 aparatul poate fi exploatat continuu,  

 mijlocul de afisare interactiva de tip touch screen asigura o interactiune facila si atractiva cu 

utilizatorul, 

 capacitate mare de stocare a produselor tip premiu in comparatie cu un stand de promoter,  

 securizarea produselor tip premiu in modulele de stocare a acestora,  

 posibilitatea de stocare a datelor unui utilizator si a datelor inscriptionate pe un bon de 

cumparaturi in vederea contabilizarii ulterioare,  

 raportare in timp real a stocului disponibil in aparat, eficientizarea resurselor financiare,  

 predictii ale comportamentului potentialilor cumparatori. 

 

POTENTIAL APLICANT 

Societatea THE CHANNEL PARTNERS SRL a fost infiintata in 2019 ca un startup in domeniul 

publicitatii si isi propune sa se diferentieze prin solutii noi si inovative pe care sa le aduca in piata. 

 

 

SITUATIE PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL 

In ultima perioada, digitalizarea si automatizarea sunt tendinte in crestere in special pentru eficientizarea 

activitatii. Oamenii sunt din ce in ce mai familiarizati cu echipamente inteligente, de la simplele 

vendomate, automate de cafea, de racoritoare, si alte produse alimentare, la chioscuri bancare sau 

echipamente de self banking.   



Pe plan mondial, au fost dezvoltate aparate sau echipamente care sunt folosite in cazul promotiilor, insa 

niciunul nu acopera in totalitate complexitatea derularii unei promotii precum aparatul descris in 

prezenta inventie.  

Exista solutii prin care un echipament genereaza sau decripteaza coduri, cum ar fi codurile de bare sau 

alfanumerice, insa nu au inclusa componenta de scanare a bonurilor de cumparaturi emise de o casa de 

marcat si interpretarea complexa a informatiilor cuprinse in acestea. 

In cadrul solutiilor dezvoltate anterior, nu exista si componenta de distribuire de produse propriu zise 

sau de stocare a datelor pentru o utilizare ulterioara.  

Echipamentele existente elibereaza un cod printat pe un bon, in baza caruia, persoana care participa la o 

promotie trebuie sa mearga la magazinele partenere pentru revendicarea produselor. 

Exista pe piata solutii dezvoltate pentru vendomate, prin care, la o anumita valoare achizitionata la acel 

punct de vanzare, un cumparator poate intra in posesia unui produs tip premiu. 

Inventia isi propune automatizarea procesului de distribuire si/sau stocare date in vederea distribuirii de 

produse de tip premiu in cadrul promotiilor pentru consumatori, derulate in magazine. 

 

Automat vending pentru produse sanitare. 

Automatele vending reprezinta cea mai convenabila si mai versatila metoda de vanzare cu amanuntul si 

ofera servicii non-stop 24/7 clientilor.  

Acestea sunt deosebit de utile si in timpul crizei pandemice, oferind obiecte de protectie personala cum 

ar fi masti, manusi si geluri dezinfectante.  

Vending-ul este un serviciu convenabil, sigur si rapid, ce ofera o modalitate alternativa de a cumpara 

diverse articole, fara a face coada la farmacie sau la supermarket.  

Mai multi clienti au ales de-a lungul timpului automatele vending cu spirale din gama noastra, si suntem 

onorati sa putem oferi solutii automatizate profesionale, ca sprijin pentru lupta impotriva acestei 

pandemii.  

Avantaje: 

 Usor de configurat pentru aproape orice tip de produs. Atat spiralele cat si inaltimea rafturilor pot 

fi modificate usor pentru a permite dispunerea unei palete diversificate de produse si o 

autonomie sporita. 

 Chiar si produsele mai voluminoase pot fi distribuite in siguranta prin intermediul 

compartimentului de livrare de dimensiuni mari. - Lift pentru livrarea in siguranta a produselor 

(optional). 

 Automatele sunt disponibile si in versiunea “OUTDOOR” (pentru exterior) si dispun de protectie 

la temperaturi scazute si intemperii (IP34). 



 Sunt robuste si fiable. 

 Pot fi echipate cu diferite sisteme de plata atat pentru plati cu numerar (cititoare de bancnote si 

validatoare de monede) cat si “cashless” - fara numerar (POS contactless, aplicatie smartphone 

etc.). 

 Sistem modular 

 Rezolva problema spatiilor inguste 

 Vitrina spatioasa si cu lumini stralucitoare creste vizibilitatea produselor. 

 Tastatura capacitiva inovatoare cu cifre iluminate din fundal garanteaza o buna vizibilitate atat in 

spatiile luminoase, cat si in cele intunecate.  

 Dispune de noi functii usor de folosit, precum un display de dimensiuni mari cu caractere 

albastre si un sistem nou si usor de incuiere a usii. 

 Noi functii software de detectare a rafturilor si un sistem sigur de vending completeaza acest 

automat. 

Se pot gandi si realiza Automate de vending specializate  

 pe tipuri de produse tip „premiu” (sticle, produse preambalate, doze, PET-uri, etc) 

 ranforsate, prevazute cu elemente anti-vandalism, concepute pentru locatiile cu un consum mare 

dar si cu un grad ridicat de risc:  

 Usa ranforsata este alcatuita din 4 piese de baza care pot fi schimbate separat in cazul in care 

se deterioreaza 

 Toate componentele usii sunt anti-vandalism (insertul pentru jetoniera, tastatura, 

compartimentul de distribuire a restului). 

 Geam securizat (anti-efractie) alcatuit din 4 straturi, cu un strat suplimentar de policarbonat 

de 4 mm 

 Zona produselor este iluminata cu LED-uri 

 Sistem de racire programabil: temperatura de +6°C sau 2 zone de temperatura: 9/14°C pentru 

cele 3 sertare din zone superioara si +3°C pentru cele 3 sertare din zona inferioara si sistem « 

health control » 

 Senzori infarosu si neoane interioare sistem de distributie produs cu sensor/fotocelula 

(optional) 

 Manerul usii este din otel inoxidabil 

 Balamale cu protectie dubla 

 Bare laterale de protectie 

 Sistem de inchidere in 4 puncte 



 Zone separate de temperatura : o zona pentru snacks-uri si bauturi racoritoare cu temperatura 

de 9/14°C, o zona pentru fresh food cu temperatura de 3°C 

 Compartimentare optimizata a sertarelor pentru distributia corecta a dozelor si a PET-urilor 

 Autonomie sporita pentru PET-uri 

 Bare de protectie si elemente anti-efractie 

 

RESURSE UMANE  

 

Fondatorul Startup-ului: LILIANA TUHUT 

 experienta de peste 23 de ani in marketing si publicitate lucrand pentru companii multinationale 

cum ar fi: Heineken, British American Tobacco (Kent, Duhnil, Vogue, Pall Mall, etc) Procter & 

Gamble, Efes, Pernod Ricard (Absolut, Ballantines, Havana Club, Jameson, Chivas, etc), Diagio 

(Johnny Walker, Baileys, J&B, etc) , BCR - Erste Group, Idea Bank, Pipera Plaza, Caroli - 

Campofrio Group, Scandia Sibiu si altele. 

 Pozitiile pe care le-a acoperit in marketing au fost de la Brand Manager/Group Brand pana la 

nivel de Director de Marketing/membru in board. Companiile in care am lucrat: Efes, Skill, 

Heineken, Alexandrion.  

 In Publicitate Liliana Tuhut a fost Client Services Director la Grey si Head of Business pe British 

American Tobacco. Ca HOB a crescut businessul BAT in plina criza financiara. Cu o echipa 

exceptionala a creat campanii de comunicare care au fost preluate de agentia centrala de la 

Londra si readaptate ca tool-kit-uri de campanii la nivel international. Treptat, a preluat 

businessurile HUB-urilor de comunicare din Moscova, Amsterdam, Berlin, Londra si echipa 

condusa de Liliana Tuhut, a devenit HUB pentru Europa pe Kent si Dunhill. In ultimii 2 ani la 

Grey, impreuna cu o echipa de 61 de oameni, a creat HUB-ul GLOBAL DE COMUNICARE 

(Global HUB) pentru Kent si Dunhill. Altfel spus, toata comunicarea pentru Kent si Dunhill este 

facuta de o echipa de oameni romani si straini locata in Bucuresti. 

Fiind un Startup si avand experienta anterioara a fondatorului de a lucra chiar si proiecte internationale 

cu un numar mare de freelanceri si experti atat din Romania cat si din afara tarii, firma apeleaza pentru 

implementarea proiectelor la resurse externalizate, alocate pe fiecare proiect in parte.  

 

DEFINIREA TEMEI STUDIULUI 

Studiul s-a axat pe 2 directii: 

1. Analizand performanta prototipului actual 1.0, studiul isi propune gasirea si prezentarea de 

solutii tehnice pentru depasirea unor erori de proiectare la sistemului de preluare si trimitere catre 



scanner a bonuri, astfel incat sa rezulte un nou prototip 1.1, de data asta functional, care sa 

permita testarea componentelor aparatului in conditii bune. (TRL4) 

2. Tinand cont de cerintele mediului operational (magazinele de tip supermarket) in care aparatele 

vor trebui instalate pentru oferirea de servicii de distribuire premii, studiul isi propune sa 

identifice problemele actuale ale aparatului in stadiul de prototip 1.0 si sa propuna solutii fiabile 

pentru a configura un aparat nou, imbunatatit, pregatit pentru testare in mediul operational; un 

aparat prototip 2.0. 

 

REZULTATELE STUDIULUI  

1. In urma analizarii performantei prototipului actual s-a constatat ca sistemul de preluare si 

trimitere bonuri catre scanner, in anumite cazuri, prezinta erori.  

Acest lucru se datoreaza faptului ca bonurile au dimensiuni diferite.  

Pentru o testare optima a prototipului IPA CIFATT Craiova a venit cu o serie de recomandari, 

care au dus la un nou prototip 1.1  

Fantele in prototipul 1.1, au fost reproiectate cu o lungime mai mare, pentru a permite citirea unei 

varietati mai mari de bonuri, si o inaltime mai mica, pentru a facilita ghidarea fara erori a bonului catre 

scanner.  

 

Din aceste testelor efectuate au rezultat si alte imbunatatiri ce pot fi aduse pentru usa centrului de 

premiere.  

Sistemele de prindere pentru ecranul LCD si scanner pot fi mai ergonomice si mai simplu de manipulat. 

Pozitia scannerului poate fi mutata in centrul usii pentru o mai buna citire a bonului.  



 

 

 

 

2. Pentru ca aparatul de distribuite premii (centrul de premiere) sa ajunga la forma functionala in 

mediul operational, in urma testelor efectuate in conditii de laborator au rezultat urmatoarele 

directii de dezvoltare: 

 

Structura metalica 

In etapa prototip 1.0 s-a integrat un automat de Vending existent in care s-au amplasat produsele oferite 

ca premii. Acest vendomat a fost achizitionat cu toate functionalitatile pentru care a fost conceput, 



dezintegrat si eliminate componentele nefolositoare cum ar fi modulele de plata, aparatele de racire, usa, 

etc si reasamblat utilizand doar elementele de stocare livrare produse.  

Deoarece achizitia unui astfel de sistem si dezmembrarea acestuia nu poate fi repetata in conditii de 

productie in serie a aparatelor de distribuire premii, oferta existenta pe piata automatelor de Vending 

neavand in mod constant sau predictibil un sistem identic cu cel achizitionat, este necesara proiectarea, 

fabricarea si partial achizitia componentelor care permit centrului de premiere sa stocheze si sa elibereze 

produsele. Automatul de Vending contine o unitate centrala cu pachete de programe proprietar, care 

trebuiesc integrate unitar untr-un singur sistem.  

Mai mult, proiectarea noua a aparatului de livrare premii, renuntand la aparatul de tip Vendomat, va da 

libertatea de a configura echipamentele pe dimensiunile cerute de magazinele de tip supermarket sau alte 

formate si de a realiza tipo-dimensiuni de aparate, conform cerintelor potentialilor clienti.  

Sertarul in care este pozitionat produsul poate fi imbunatatit printr-un sistem de balamale care sa 

furnizeze o cursa mai stabila si placuta pentru utilizator. De asemenea, ar fi necesara si benefica 

proiectarea unui modul de amortizare a socurilor caderii pentru produsele cu grad mai mare de risc la 

impact. 

Proiectarea si integrarea la nivel de componenta a structurii metalice prezinta multiple beneficii: 

 Adaptarea structurii la nevoile specifice ale centrului de premiere; 

 Greutate semnificativ redusa, aspect important in reducerea costurilor de manipulare si transport. 

 Asigurarea necesarului de productie si a unui cost competitiv prin posibilitatea de cere 

executantului proiectului folosirea de componente mai ieftine; 

 Dezvoltarea unor modele derivate care pot diferi prin capacitate, dimensiuni si mod de stocare,  

 Adaugarea cu usurinta a diferitelor optiuni si caracteristici care sa raspunda cerintelor in continua 

evolutie a pietei activitatii promotionale: camera video, senzor de miscare, senzor de 

temperatura, etc. 

 

Sistemul electronic de comanda 

Automatul de Vending are un sistem electronic propriu care asigura eliberarea produselor, ce este 

condus de catre o aplicatie software proprietara. Acest sistem poate fi utilizat doar in modul permis si 

livrat de catre producator, orice adaptare la alte necesitati fiind posibila doar printr-o dezvoltare 

efectuata de catre producator, lucru foarte dificil de realizat atat din punct de vedere al colaborarii cat si 

al costurilor. Proiectarea unui sistem electronic de comanda propriu dedicat centrului de premiere 

elimina complexitatea electronicii automatului de Vending, care nu serveste in totalitate nevoilor 

centrului de premiere. Aceasta optiune detine multiple avantaje in comparatie cu utilizarea modulului de 

comanda al automatului de Vending: 



 Actioneaza direct componentele mecanice si electronice care elibereaza si detecteaza caderea 

produsului, eliminand astfel necesitatea utilizarii aplicatiei software proprietare; 

 Elimina toate functiile indeplinite de catre aplicatia proprietara ce nu sunt utile centrului de 

premiere, reducand astfel complexitatea functionarii si probabilitatea de aparitie a erorilor; 

 Permite optimizarea functionarii centrului de premiere; 

 Realizarea unor dezvoltari ulterioare este mult mai rapida si mai avantajoasa din punct de vedere 

al costurilor; 

 Adaptarea la anumite modificari de structura cauzate de volatilitatea pietei de componente 

electronice este mai facila; 

 

Unitatea de control 

Aparatul de distribuire premii din forma prototipului 1.0 si 1.1 este condus printr-un sistem format din 

PC cu sistem de operare Windows 10, ecran LCD touchscreen si o aplicatie software proprietara. In 

forma functionala din mediul operational, aceasta structura de laborator a unitatii de control poate fi 

modificata cu o structura integrata specifica scopului deservit si contextului de functionare ale centrului 

de premiere: 

 In locul PC-ului va fi utilizat un computer industrial de proces, unitar, dedicat sistemelor 

integrate, cu un cost si dimensiuni mult mai mici; 

 Sistemul de operare Windows 10 va fi schimbat cu Windows Embedded Compact, acesta din 

urma fiind dedicat sistemelor integrate deoarece executa numai functiile necesare acestui tip de 

aplicatii. Toate serviciile, intreruperile si functiile executate de Windows 10, care nu sunt utile si 

afecteaza performanta unitatii de control a centrului de premiere vor fi eliminate prin folosirea 

Windows Embedded Compact; 

 Se va utiliza un ecran LCD touchscreen dedicat mediului de operare al centrului de premiere, 

rezistent la impuritati si vandalism. 

Aceasta structura finala a unitatii de control ofera o functionare mai sigura, rapida, fiabila si un cost 

redus. 

 

Design imbunatatit 

Echipamentul in configurarea sa actuala nu corespunde total, cerintelor estetice formulate de catre 

potentialii clienti a societatii The Channel Partners srl si functiunilor necesare. Pe langa nevoia de 

adaptabilitate la dimensiuni diferite, automatul trebuie sa aiba si un design atractiv si posibilitatea de a 

oferi spatii de comunicare usor de schimbat de la o campanie la alta, prin sisteme de tip click-clack sau 

magneti. Trebuiesc oferite tipo-dimensiuni, conform necesitatilor potentialilor clienti.  

 



CONSULTANTA ANTERIOARA 

Ideea initiala a fost discutata si analizata, in cadrul TRL1-TRL3, rezultand ideea Automatului de Premii, 

cu identificarea componentelor sale functionale. 

In etapa TRL4 s-a integrat un automat de Vending existent pe piata in care s-au amplasat produsele 

oferite ca premii. S-au eliminat componentele nefolositoare si s-au utilizat doar elementele de stocare 

livrare produse. 

A rezultat o idee intermediara, ca stadiu, TRL5, care a fost testata in conditii de laborator identificandu-

se punctele slabe, ce au fost remediate. Astfel a aparut modelul 1.0 de Automat de Premii. Ideea parea in 

proportie majora realizabila, potential de introdus in fabricatie cu productia elementelor specifice, 

integrate unitar intr-un singur produs final. 

Dorinta a fost sa identificam pasii necesari pentru a aduce ideea de la TRL 5 la TRL 9 - productia de 

serie. 

 

In acest moment Dna Liliana Tuhut a fost sfatuita:  

 Sa reproiecteze structura metalica. 

 Sa analizeze functiile pachetului de programe, care sa asigure gama de caracteristici dorita pentru 

echipament.  

 Sa realizeze activitate de cercetare-dezvoltare si inovare cu scopul realizarii unui model 2.0. 

 Sa analizeze tipo-dimensiuni functionale, cerute pe piata si sa analizez posibilitatile de realizare. 

 Sa realizeze un model 2.0 cat mai apropiat de faza industriala. 

 Sa testeze model 2.0 si sa-l imbunatateasca in baza rezultatelor. 

 Sa realizeze o structura finala a sistemului electronic de comanda si unitatii de control, inclusiv 

software pe care sa o testeze pentru toate functiile necesare. 

 Sa definitiveze designul si sa-l imbunatateasca astfel incat sa fie functional si atragator. 

 Sa realizeze prototipul industrial cu care sa faca teste de piata. 

 Sa realizeze pasii de transfer tehnologic in sensul transferului de proprietate de la persoana fizica 

la persoana juridica si productia bazata pe brevetul de inventie cu imbunatatirile rezultate in 

urma testarilor. 

 Sa achizitioneze utilaje de productie de serie. 

 Sa introduca in fabricatie Automatul de Premii 

 Sa realizeze activitati de marketing si atragere de comenzi 

Pentru toti pasii s-au analizat solutii si s-au explicat pasii intermediari necesari. 
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