Neste generasjon betalingsterminaler
Integrert eller frittstående

VX820 OG VX820 DUET
VeriFone Vx820 og Vx820 DUET har et unikt modulært og ergonomisk design. Betalingsløsningen er meget fleksibel
og er perfekt for kassepunkter med mye trafikk.
Med 3,5” farge- og berøringsskjerm, innebygget kontaktløs leser og bakgrunnsbelyste taster, er VeriFone Vx820 og
Vx820 DUET den ultimate betalingsløsningen for både frittstående og integrerte miljøer.
Alle Points terminaler leveres med paypoint programvare. paypoint programvare er enkel å tilpasse, enkel å lære,
enkel å administrere og enkel å integrere.
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Programvaren paypoint
Alle terminaler fra Point leveres med programvaren paypoint. paypoint er seneste generasjon programvare for
betalingsterminaler. Mer enn 25 års erfaring og utvikling innen betalingsløsninger ligger bak. Det betyr at du som bruker av
paypoint kan være trygg på at betalingsterminalen til enhver tid tilfredsstiller de krav som stilles til betalingsløsninger.
paypoint er mer enn standard programvare for betalingsterminaler. Den inneholder også et spekter av tilleggsfunksjonaliteter
som paypoint.kasse, paypoint.rapport, paypoint.connect, paypoint.vpn med mer. Dette gjør paypoint til
den mest komplette betalingsløsningen for alle bransjer.
paypoint programvare er enkel å tilpasse, enkel å lære, enkel å administrere og enkel å integrere.

VeriFone Vx820
Levert som PIN-pad i form av Vx820 er terminalen blant de minste PIN-padløsningene på
markedet. Vx820 har ikke skriver, da den leveres for integrasjon mot alle typer kasser.
Terminalen er en meget kostnadseffektiv løsning. Med stor fargeskjerm og bakgrunnsbelyste
taster passer den perfekt både i kassepunkter med mye trafikk og i lyssvake miljøer.
Terminalen integreres mot kasse via paypoint-RS eller paypoint-IP. Kommunikasjon til host
skjer enten via Ethernet eller via kasse over RS232 integrasjonskabel.

VeriFone Vx820 DUET
Med Vx820 DUET kan både brukersted og kortholder dra fordel av den todelte funksjonaliteten,
med rask kundebehandling og økt servicenivå i kassepunktet.
Terminalen leveres med en base der skriveren er innebygget. Den er ment som en frittstående
løsning, der terminalen kan løftes ut av basen og gis til kunden på betalingstidspunktet. Vx820
DUET kommuniserer via Ethernet. Terminalen kan også integreres med kasse.

Sikker og klar for fremtiden
Vx820 og Vx820 DUET har innebygget kontaktløs leser og 3,5” farge og berøringsskjerm, som
gjør den klar for neste generasjon betalingsteknologi. Vx820 og 820 DUET er PCI PTS 3.0 og
PA DSS-sertifisert, og tilfredstiller de strengeste krav til fysisk og logisk sikkerhet.

Vx820 og Vx820 DUET tekniske data
Kommunikasjon
Til host: Ethernet, RS via kasse
Til kasse: RS, Ethernet

Prosessor
32 bit ARM
Kortleser
Chipleser EMV level 1.2
Magnetstripe 1/2/3

Skriver (Vx820 DUET)
Termoskriver
57x46x12 mm, 25 m
Enkelt papirbytte
Spenning/strøm
Vx820: 5-12 V, 2,5 W
Vx820 DUET:230 V
Miljø
Temp. fra 0 til 50 grader C
Luftfuktighet 5-90 %

Tastatur
15 store taster
Bakgrunnsbelyst
Opphøyde symboler for
svaksynte
Størrelse og vekt
Vx820: 173x87x35 mm, 308 g
Vx820 DUET:
178x98x109 mm, 735 g
Display
Bakgrunnsbelyst
Grafisk 240 x 320 pixler, farger
Berøringsskjerm

For mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller Point på tlf. 815 02 200. Se www.point.no for forhandleroversikt.
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