Vážený obchodník

AKCEPTOVANÉ PLATOBNÉ KARTY

Poskytujeme produkty v oblasti kartových platieb
pre zabezpečenie spoľahlivých, rýchlych a
bezpečných transakcií.
Predstavujeme vám našu ponuku platobných
terminálov - zariadenia prijímajúce platobné karty.
Platobné terminály Ingenico uspokoja aj tie
najnáročnejšie očakávania obchodníkov i
maloobchodníkov. Poskytujú platobné riešenia,
ktoré pokrývajú všetky druhy transakcií a podporujú
akýkoľvek spôsob platby.
- akceptácia domácich aj medzinárodných
debetných a kreditných kariet všetkých bánk
- úhrady na ľubovoľný bankový účet
- elektronický vyp
́ is transakcií
- slovenské menu terminálu
- administratívna a technická zákaznícka podpora
Call Centra First Data 24/7

VÝKON
Terminály disponujú procesormi ARM 9 & ARM 7,
ktoré zaisťujú rýchlejšie, spoľahlivejšie a
pohodlnejšie transakcie.

BEZPEČNOSŤ
Jednotlivé modely disponujú samostatnými
bezpečnostnými procesormi, ktoré poskytujú istotu
zabezpečenia dát, správu aplikácií a maximálnu
bezpečnosť transakcií.
Všetky modely terminálov sú vybavené najnovšou
verziou bezpečnostného systému PCI 3.0, ktorá
poskytuje najvyšší štandard.

POPLATKY
Obrat na zariadení za mesiac
(EUR)
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∗Minimálny poplatok za transakciu je 0,07 EUR.
Minimálny mesačný poplatok za transakcie je 8 EUR.
∗ Individuálny sadzobník poplatkov možný
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KONTAKT
ONLINE ÚČET
Analyzovanie platobného procesu pomocou
jednoduchého online programu s prístupom k
informáciám kedykoľvek a kdekoľvek.

Platobné terminály

Stacionárny terminál

Mobilný terminál

Stacionárny terminál

iCT220

iWL220

iPP350

Komunikácia
Vybavenosť komunikačnými technológiami
Ethernet a GPRS umožňuje pripojenie
kdekoľvek a kedykoľvek.

Komunikácia
Jednoduché bezdrôtové pripojenie – GPRS.

Komunikácia
Široké spektrum komunikačnyć h možností
od napájania sériového rozhrania a portov
USB až po pripojenie k Ethernetu. Terminál
vyžaduje prepojenie s registračnou
pokladňou špecifického protokolu.

Možnosti platieb
Podpora platieb kartami s magnetickým
pásikom, CHIP & PIN ako aj bezkontaktné
platby.
Bezpečnosť
Najvyšší bezpečnostný štandard PCI 3.0

Možnosti platieb
Podpora platieb kartami s magnetickym
́
pásikom, CHIP & PIN ako aj bezkontaktné
platby.
Bezpečnosť
Najvyšší bezpečnostný štandard PCI 3.0

Design
Kompaktný a ergonomický design a
predovšetkým rozsiahla funkčnosť ako
podsvietený grafický displej, podsvietená
klávesnica s veľkými tlačítkami.

Design
Vreckové zariadenie s nízkou hmotnosťou a
dlhou životnosťou batérie má obrazovku
poskytujúcu bezkonkurenčné použitie v
akomkoľvek prostredí vďaka dokonalému
zobrazeniu a čitateľnosti. Extra ryc
́ hla tlač
potvrdeniek.

Záruka
24 mesiacov

Záruka
24 mesiacov

Možnosti platieb
Podpora platieb kartami s magnetickym
́
pásikom, CHIP & PIN ako aj bezkontaktné
platby.
Bezpečnosť
Najvyšší bezpečnostný štandard PCI 3.0
Design
Veľká 16-násť tlačítková podsvietená
klávesnica – kompletné menu a navigačné
tlačítka – jasný dispej LCD umožňuje
zadanie PINu bez námahy.
Záruka
24 mesiacov

