Platební terminál YOMOVA

Zážitek
z doteku
Nová generace pultového terminálu
Moderní vzhled, kompaktní rozměr.
Terminál ideální pro provozovny, kde jsou
si obchodník se zákazníkem na dosah.
Velký
barevný
displej 3,5"

	Velký barevný dotykový displej
umožňuje snadnou obsluhu terminálu
a rychlé nastavování dle potřeby.

Dotyková
obrazovka

	Váš zákazník si vybere platební metodu,
která mu vyhovuje. Platební terminál
YOMOVA podporuje všechny běžně
používané druhy platebních karet i metod.
	Přes platební terminál YOMOVA můžete
také přijímat elektronické stravenkové
a benefitní karty, které postupně nahrazují
tradiční papírové poukazy.
	Terminál má kompaktní rozměry, hodí
se tak do každého prostoru. Je odolný,
rychlý a spolehlivý.
	Krytá klávesnice umožňuje bezpečné
zadání PIN a v kombinaci se softwarovými
prvky zajišťuje zabezpečení používání
karet ve všech ohledech.
	Terminál YOMOVA je připravený k integraci
s pokladními systémy.

Chráněná
klávesnice
pro bezpečné
zadávání PIN

EET
ready

	Výkonný procesor zajišťuje rychlé
zpracování transakcí.
	Terminál je vhodný jak pro velké obchodní
řetězce, tak pro malé prodejny, kiosky,
stánkový prodej i státní administrativu.

Výkonný
a bezpečný

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

Technické parametry
Pultový terminál YOMOVA je vhodný do každé provozovny, kde jsou si obchodník se zákazníkem na dosah, tedy všude,
kde mezi prodejcem a kupujícím není překážka (jako vyvýšený pult, sklo apod.). Nabízí možnost připojení kabelem
přes Ethernet LAN nebo sériový port RS 232. Terminál YOMOVA můžete jednoduše propojit s vaším pokladním
systémem. Elegantní „Multi-kabel“ (volitelné příslušenství) navíc umožňuje různé kombinace síťového i komunikačního
připojení v rámci jednoho kabelu, a umožňuje tak jednoduché přemisťování terminálu v rámci pultu.

Parametry terminálu YOMOVA
Komunikační rozhraní

I nternetové připojení prostřednictvím Ethernet kabelu
R
 ozhraní k registrační pokladně (sériový port RS 232)

Integrace registrační pokladny

P
 odpora protokolu VIC, CTEP

Možnosti čtení karty na terminálu

B
 ezkontaktní (NFC) (ISO A&B) (EMV 4.x Level 1 a Milfare compliant)
Č
 tečka magnetického proužku Triple-track (ISO 1/2/3)
Č
 ipové karty (EMV 4.x Level 1 compliant)

Bezpečnostní certifikace

P
 CI PTS POI 4.x (SRED)
M
 asterCard TQM
E
 MV 4.x Level 1 pro čipové a bezkontaktní karty
E
 MV 4.x Level 2 kernel pro čipové karty
E
 MV 4.x Level 2, MasterCard bezkontaktní karty, payWave a expressPay kernely
pro bezkontaktní karty

Hmotnost, rozměry

H
 motnost: 400 g
R
 ozměry: 85 × 205 × 72 mm (š × d × v)

Displej

3 ,5" barevná obrazovka, rozlišení 320 × 480 pixelů (49 × 74 mm), 64k barev
I ntegrovaný dotykový displej

Provozní podmínky

P
 rovozní teplota: 0 °C až 50 °C
P
 rovozní vlhkost: 20 % – 90 % RH (nekondenzující)

Tiskárna

I ntegrovaná termografická tiskárna
V
 elikost kotoučku pro účtenky: šířka 58 mm, průměr 40 mm, délka 19 metrů

Podporované typy karet

 isa, V Pay, Visa Electron, MasterCard, Maestro, JCB, UP, Diners, Discover,
V
American Express

Vyzkoušejte i další naše produkty
Platební brána

DCC – propočet platby na domácí měnu

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

	Všem držitelům zahraničních karet umožňuje
platit v domácí měně.
	Transparentní transakce – zákazník vidí použitý
směnný kurz.
	Služba podporuje nejčastěji používané měny
na nejběžnějších typech platebních karet:
MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay.

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.

