Platební terminály YOMANI

Připravte

se na zítřek

Bezkontaktní
placení

První terminál navržený pro budoucnost placení
Neustále hledáte cesty, jak inovovat vaše služby?
Proč ne i placení? Zvolte terminál YOMANI!

Variabilita
konfigurací

	Váš zákazník si vybere platební metodu, která
mu vyhovuje. Platební terminál YOMANI
podporuje všechny běžně používané druhy
platebních karet i metod.

Bezpečnost
a odolnost

	Přes platební terminály YOMANI můžete také přijímat
elektronické stravenkové a benefitní karty, které postupně
nahrazují tradiční papírové poukazy. Aktivujte si tuto službu
na vašich terminálech a platby budou pro vaše zákazníky
ještě jednodušší.
	Ergonomický design (oceněný Red Dot Design Award)
poskytuje uživatelům mimořádný komfort. Je odolný, rychlý,
spolehlivý a šetří energii. V kombinaci se softwarovými
prvky zabezpečení zaručuje uživatelům bezpečné
používání karet ve všech ohledech.
	Uživatelsky přívětivou barevnou obrazovku můžete použít
k osobnímu uvítání vašich zákazníků nebo k oznámení
reklamní akce probíhající ve vaší prodejně.

Barevný displej

Podpora široké škály
platebních metod
včetně stravenkových
a benefitních karet

	Terminál YOMANI je připravený k integraci s pokladními
systémy.

Verze terminálu

YOMANI

YOMANI
s tiskárnou

YOMANI s modulem
pro obchodníka

Označení

YOMANI BU

YOMANI BUP

YOMANI BUMUP

Vhodnost užití

Plná integrace s pokladním
systémem

Částečná integrace s pokladním
systémem nebo samostatné
použití bez integrace

Stejné jako YOMANI BUP, prodejce
a zákazník jsou odděleni přepážkou
nebo větším prostorem

Integrace s pokladním
systémem

Vyžadována

Podporována

Podporována

Tiskárna

Ne

Ano

Ano

Dostupné internetové
připojení

Pevný internet, wi-fi

Pevný internet, wi-fi, 2G/3G

Pevný internet, wi-fi, 2G/3G

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

Technické parametry
YOMANI je přepážkový terminál vhodný pro každý typ obchodu. Nabízí se ve 3 dostupných verzích (YOMANI BU,
YOMANI BUP, YOMANI BUMUP) se třemi dostupnými variantami internetového připojení (pevný internet, bezdrátový
internet, mobilní internet). Všechny nabízené verze obsahují základní jednotku YOMANI. Terminál komunikuje
v českém jazyce.

Parametry základní jednotky YOMANI
Komunikační rozhraní terminálu

• internetové připojení
• rozhraní k registrační pokladně (sériový port)
• rozhraní pro komunikaci s modulem pro obchodníka

Integrace registrační pokladny

• podpora protokolu VIC, CTEP

Možnosti čtení karty na terminálu

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

Bezpečnostní certifikace

• PCI PTS 3.x

Hmotnost a rozměry, displej

• zákaznický modul: rozměry v mm (š × d × v) 107 × 170 × 103, hmotnost 636 g
• barevná obrazovka, velikost 2,8", 16bitová barva

Podporované typy platebních karet

•	Visa, VPay, Visa Electron, MasterCard, Maestro, JCB, UP, Diners, Discover, American Express

Vyberte si technickou podporu
K terminálům YOMANI jsou k dispozici dvě úrovně technické podpory, ze kterých si můžete zvolit – Flex a Star.
Obě obsahují Plug & Play instalaci terminálu, technickou linku dostupnou 7 dní v týdnu, výjezd technika na vaše
prodejní místo v případě problémů s funkčností terminálů a další podporu. Rozdíl je v rychlosti řešení problémů
a dostupnosti výjezdu technika o víkendech.

Vyzkoušejte i další naše produkty
Platební brána
Platební brána pro moderní eCommerce.
Přehledný design.
Využití na mobilu, tabletu i počítači.
	Maximální bezpečnost díky 3D Secure
a anti-fraud nástrojům.

DCC – propočet platby na domácí měnu
	Všem držitelům zahraničních karet umožňuje platit
v domácí měně.
	Transparentní transakce – zákazník vidí použitý
směnný kurz.
	Služba podporuje 16 měn na nejběžnějších typech
platebních karet: MasterCard, Maestro, Visa,
Visa Electron, VPay.

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.

