מסוף לדלפק

סדרת ∞∞≤ iCT
הקצב המהיר של התפתחות הטכנולוגיה¨ מהווה הזדמנות טובה להשקיע בפתרונות חדשים אשר
יהוו תמיכה בהתנהגות תשלום הצרכנים כיום תוך כדי ניצול הזדמנויות העתידÆ
דור העתיד של חברת  Ingenicoסדרת  ¨iCT200עושה בדיוק את זה¨ שילוב העוצמה של טכנולוגיית
 Multi Applicationוטכנולוגיית האבטחה המתקדמת ביותר  PCIכל אלה מהווים פוטנציאל
להגדלת ההכנסות לבית העסק המביא ערך מוסף במשפחה אחת מיוחדת במינהÆ
העיצוב הקומפקטי מבטל טכנית את המורכבות כדי להבטיח פעולה ללא דופי בדרישות התובעניים
ביותר של הבנקאות בסביבות קמעונאיות Æהעיצוב הארגונומי מספק חוויית משתמש נוחה ונעימה
למשתמש  Æהמשותף בדור האחרון של מסופי  Ingenicoהינו הגמישות והפלטפורמה הפתוחה¨
סדרת  iCT200המבטיחה תאימות עם כל מגוון הפתרונות של  Ingenicoלרבות עם קורא iST150
 Contactlessבכל זמן ובכל מקוםÆ
התשלום מועבר דרך מגוון שלם של פתרונות תקשורת≠קווים¨ ניידים ואינטרנט מהירÆ

Multi Application

Contactless

Magstripe

Smartcard

Security

סדרת iCT 200

מסוף לדלפק
אבטחה

PCI
PED2.0

הסדרה החדשה של דגמי  iCT200עומדת בתקני  EMVו בעלת
קריטריונים והסמכה לאבטחה בתקן  PCI PEDכסטנדרטÆ
עמידה בסטנדרטים אלו נותנת שקט נפשי לצרכן ולסוחר גם
יחדÆ
המעבד  32-bit RISCמספק מהירות עיבוד לביצועים גבוהים
ולתמיכה בשורה של דור חדש של יישומי אבטחה¨ ללא השפעה
על מהירות העסקה או האמינותÆ

ביצועים

מבוסס על טכנולוגיה  Telium 2ושימוש בטכנולוגית המעבדים
 ARM9ו≠ ¨ARM7סדרת ה≠  iCT200של מסופי הדלפק משלבת
חדשנות וביצועים ומבטיחה מהירות גבוהה¨ יותר נוחות ואמינות
בכל עיסקהÆ

עיצוב

סכום₪ 80 :
.0
תאור
מעבד

עם העיצוב הקומפקטי וארגונומי¨ סדרת  iCT200של Ingenico

מציעה מגוון עצום של פונקציונליותÆ
צג גרפי מובנה עם תאורה אחורית¨ צבעי מסך המאפשרים
קריאה קלה וקידום המותג של הסוחר עם לוגו בית העסק על
כל שובר מודפסÆ
בנוסף ישנה מקלדת עם תאורה אחורית אשר מתוכננת באופן
אינטואיטיבי¨ עם מקשים גדולים¨ ומאפשרת שימוש נוח ופשוט
עבור המשתמשÆ

RISC 32 BIT ARM9 MIPS 450
מעבד למטרת הצפנת מידעARM7 50 MIPS-

זיכרון Flash/Ram

8Mb +16Mb

כרטיסי SAM

חיבור ל≠≤ כרטיסי SAM

קורא כרטיסים

פס מגנטי
כרטיס חכם
כרטיס קרבה ללא מגע

™קורא כרטיסים≠ללא מגע

ENV-ISO14443
NFC-ISO1443

תקשורת

המסוף מצויד במערך חסר תקדים של טכנולוגיית תקשורת
כגון מודם חיוג מהיר של  ¨Ingenicoתקשורת סלולארית או
חיבור לאינטרנט מהירÆ
סדרת  iCT200מספקת בכל עת¨ בכל מקום¨ קישוריות
המאפשרת תשלום ללא מגע בעזרת חיבור לקורא Contactless
 iST150עם תמיכה באפשרויות תשלום בכרטיס ובטלפון נייד
גם בטכנולוגיית  ÆNFCכל זאת כבר קיים ועובד עם Mastercard
 PayPassו≠ .Visa PayWave

פיתוח תוכנה

ISO18092
Mifare
STMicroelectronics tags
Calypso

™קורא כרטיסים ללא מגע ≠ תוכנה

כדי להפחית את עלות המסוף ולאפשר לבתי העסק או גופים
מסחריים שונים למקסם את ההשקעות שלהם¨ מסופי כספיט
של  Ingenicoמספקים מגוון רחב של עדכוני תוכנה¨ שירותי
ניהול מרחוק וגם בשטח Æאנשי תמיכה במסופים רבים הוסמכו
לפעול בכל אחד מהאזורים בפריסה ארצית Æהבטחת כספיט
היא לתמוך בלקוחות ולאפשר התקשרות אליה באמצעות
הטלפון ובאמצעות אתר האינטרנט של החברהÆ

MasterCard PayPass
Visa PayWave, Visa Wave
American Express ExpressPay

תצוגה עם תאורה אחורית

סדרת  iCT200תוכננה לתמוך במכלול שירותים ויישומים של
 ¨Ingenicoואף מספקת סביבת פיתוח מואצת שבם ניתן לבנות
סל משכנע של שירותים ממוקדים לדור החדש של המסופיםÆ
המסוף עובד בטכנולוגיית  Multi Applicationובעל יכולת להכיל
מספר יישומים שונים בנפרד ™ Æלדוגמא∫ אשראית¨ אישור שיקים¨
כרטיסי הטענה ועודÆ

שירותי שדה

iCT220

קישוריות

גרפית  64x128כיתוב בשחור על רקע לבן
™מסך צבעוני בגודל של ”(320x240) 2.7
מודם חיוג
USB 2.0
RS-232

מדפסת טרמית
צריכת זרם

™חיבור רשת
™ מודם GPRS
מדפסת טרמית מהירה ∏ ±שורות לשניה
רוחב גליל ∏ µמ“מ
USB-500mA
RS-232 5-12V 300mA

משקל
מימדים ) (IxWxHמ“מ
סביבת עבודה
™אופציונאלי
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