Platební řešení XENGO

Platební řešení

do kapsy

Jednoduchý způsob, jak ze svého mobilu uděláte terminál
Přijímáte pár plateb denně, ale chcete, aby vaši
zákazníci mohli platit i kartou? Potřebujete vyřešit
EET? Zvolte jednoduché platební řešení XENGO.

Podpora
bezkontaktních
plateb
Pro různé
platformy

	Cenově nejdostupnější způsob, jak umožnit
vašim zákazníkům platit kartou
	Maximální mobilita díky malým rozměrům
a hmotnosti
	Rychlá instalace a jednoduché nastavení
	Pohodlné zadání platby přes aplikaci v chytrém
telefonu nebo tabletu

Podpora EET

	Podpora nejčastěji používaných platebních karet
(VISA, V Pay, MasterCard a Maestro)
	Podpora čipových, magnetických a bezkontaktních
platebních karet
	Plnohodnotné řešení pro EET (hotovostní
i bezhotovostní platby)
	Lze propojit s chytrým telefonem nebo tabletem
s operačním systémem iOS nebo Android
	Snížení rizik spojených s platbou v hotovosti, jako je
ztráta nebo zcizení

Virtuální obchod
ve vašem
telefonu

Nejvyšší míra
zabezpečení

	Aplikace XENGO nabízí funkci Virtuální obchod, díky
které si můžete na svém smartphonu či tabletu nastavit
položky, které nabízíte

Jak to funguje
Váš smartphone nebo tablet komunikuje se čtecím zařízením XENGO přes Bluetooth.
Do aplikace XENGO, kterou si stáhnete do svého telefonu nebo tabletu, zadáte částku,
která má být zaplacena. Váš zákazník prostřednictvím čtecího zařízení načte svou platební
kartu, potvrdí částku a pokud je to vyžadováno, autorizuje platbu zadáním svého PIN kódu.
XENGO přijímá tuzemské i zahraniční, debetní i kreditní karty karetních asociací VISA
(VISA, V Pay) a MasterCard (MasterCard, Maestro) a umožňuje bezkontaktní platby.

+420 228 883 243
obchod@kbsmartpay.cz
www.kbsmartpay.cz

Technické parametry
PARAMETRY ČTEČKY KARET / APLIKACE XENGO
Komunikační rozhraní
čtečky/aplikace

•	bezdrátové propojení s vaším smartphonem nebo tabletem prostřednictvím Bluetooth
– třída Bluetooth 1 a 2 (zabezpečené) + EDR Bluetooth 4.x
•	přenos transakcí prostřednictvím internetového připojení přes Wi-Fi nebo 3G přes aplikaci XENGO
na vašem smartphonu/tabletu
•	menu v českém jazyce

Možnosti čtení karty

•	bezkontaktní (NFC)
• čip (EMV)
• magnetický proužek

Bezpečnostní certifikace

• PCI PTS 4.x SRED
• EMV Level 1 & 2 (EMV 4) payPass, payWave, Apple iOS MFi

Hmotnost a rozměry, displej

• rozměry: 102 × 55,6 × 15,9 mm
• hmotnost: 105 g
• displej: Monochrome 128 × 64 pixelů LCD
•	baterie Lithium Polymer, možnost dobíjení přes USB s kapacitou až 200 transakcí na jedno dobití

Paměť

• 5 MB Flash
• 128 KB SRAM

Kompatibilita se zařízením

•	Android, iOS – smartphone/tablet s operačním systémem Android verze 2.2 a vyšší nebo
iPhone/iPad/iPod Touch s operačním systémem iOS 6.0 a vyšším

Podporované typy karet

•	VISA, V Pay, MasterCard, Maestro

Výhody
Cenově nejdostupnější řešení
	Nízká vstupní investice
	Bez aktivačních poplatků

Nepotřebujete tiskárnu
	Účtenky netisknete. Pokud si zákazník přeje,
pošlete mu potvrzení o platbě prostřednictvím
SMS nebo e-mailu

Transparentnost
	O svých transakcích máte přehled
prostřednictvím webového nástroje MEX

Snadná instalace
	Instalace XENGO je rychlá a jednoduchá
	Podpora zařízení s OS Android i iOS

Bezpečné a spolehlivé
	XENGO splňuje všechny předepsané bezpečnostní
standardy (PCI/EMV)
	Stejně bezpečný jako tradiční platební terminály

Jednoduše a bez starostí
Rychlé dodání
Technická podpora v ceně

Lokální přístup, globální možnosti
KB SmartPay je název spolupráce mezi Komerční bankou a společností Worldline, která je evropským lídrem na poli platebních transakcí. Máme za sebou
40 let zkušeností v oblasti platebních metod a silné mezinárodní zázemí. Soustavně investujeme do technologického vývoje a za naše výsledky mluví nespočet
spokojených zákazníků v ČR i zahraničí. Našim tuzemským klientům jsou ve všech regionech k dispozici obchodní i technické týmy a služby poskytujeme
na vlastních terminálech vysoké kvality.

