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Terminal de Pagamento
Exterior OPT
Trata-se de um equipamento aprovado no mercado
nacional para a realização de pagamentos electrónicos não
atendidos em ambiente EMV.
Este equipamento encontra-se disponível em configuração
OPT para instalação em formato pedestal.
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Solução Simples e Segura
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Terminal de Pagamento Exterior OPTX
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Aumento do volume de negócios com soluções de pagamento da Waresoft
A nossa solução de pagamento exterior oferece opções de pagamento adicionais para o POSX da loja, se pretender
ter o posto aberto 24 Horas.
Com o terminal de pagamento OPTX, pode aumentar as vendas de combustível, mesmo após o horário de
funcionamento normal da loja.
Segurança nas transacções
Todos os terminais de pagamento aceitam os pagamentos de débito e crédito, bem como cartões de frota com chip ou
banda magnética. Além disso, todas as soluções de pagamento exteriores são equipados com terminais que são
compatíveis com as normas aprovadas e exigidas para o pagamento, equipamento em conformidade com PCI e
EMV.
Facilidade de utilização
Ecrã de alto contraste permite fácil visualização das mensagens, Pinpad ergonómico e Impressora térmica 60mm. As
soluções de pagamento ao ar livre com telas multimédia, orientam o cliente audiovisual durante todo o processo de
pagamento. Instruções claras na linguagem corrente e textos legíveis para orientar o cliente durante a operação.
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Especificações Técnicas

Grupo
Família

Terminal de Exterior OPTX

Físicas
Cor

Cinza Prata

Tamanho

38x38x173cm

Software Instalado
Front Ofﬁce OPT

Manutenção remota
To d a s a s f u n ç õ e s , p o d e m s e r
monotonizadas através do nosso
sistema de manutenção remoto.
Actualizações e resolução de
qualquer problema pode ser feita
através de acesso remoto.
Conectividade e Networking
TCP/IP

WS-OPTX

Electricidade
Potência

100 W

Alimentação

220Vac

Conectividade
Tipo de Comunicações

TCP/IP

Homologação de Cartões

EMV - SIBS

Aceitação de Cartões

Proﬁssionais, bancários, privados e de promoção

Conexão Bancária

Sim

Componentes
Display

TFT 10,25"

Teclado

Pinpad

Impressora

Térmica

Ecran

TFT com protecção

Fixação

Base interior

Computador

Industrial

Robustez e fiabilidade
Construção com grande robustez,
endurecida para o funcionamento em
ambientes exigentes, confere níveis
de fiabilidade.
Destaques
Utilização de standards da indústria.
Todos os terminais são compatíveis
com as normas para o processamento
de cartão seguro.
Homologações nacionais e
internacionais.
Processamento de todos os cartões
de pagamento de Debito e Crédito,
incluindo cartões e fidelização dos
clientes Frota, desconto ou cartões
externos, nacionais e internacionais.
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