Telium DUAL
Oplossing met twee modules voor
gemakkelijk en veilig betalen
KENMERKEN
• Twee aparte modules voor verkoper en klant
• Klantterminal iPP350 met kleurenscherm voor
invoer van kaart en PIN
• Module iCT220 voor de verkoper voor invoer
van het bedrag, bediening en het afdrukken van
ontvangstbewijzen
• Alle gebruikelijke betaalmethodes, waaronder
contactloos betalen
• Ergonomische kabel, met centraal aansluitpunt

DE VOORDELEN
• Veilig betalen aan de balie en in het servicegebied
• Gemakkelijke bediening voor kassamedewerker
en klant
• NFC-technologie voor betaling via smartphone
• Snelle transactieverwerking door uitstekend
presterende processor
• Robuuste, gebruiksvriendelijke klantmodule

TELIUM DUAL ONDERSTEUNT

Telium DUAL: het perfecte team

APART EN TOCH VERBONDEN
De Telium DUAL-oplossing met twee terminals is de ideale oplossing
wanneer de kassamedewerker en klant door een barrière zijn
gescheiden, bijvoorbeeld in de parkeergarage, bij het kaartjesloket
of ‚s nachts bij het tankstation. Met de iCT220-verkopersmodule
activeert de kassamedewerker het betalingsproces, controleert deze
het en kan het ontvangstbewijs worden afgedrukt. Aan de klantzijde
zorgt de iPP350-terminal voor een snelle en veilige verwerking van
de betaling via pas of smartphone, evenals van de ingevoerde PIN.

Had u
graag meer informatie?
Vraag een bezoek aan van uw
regionale vertegenwoordiger.
+32 (0)2 357 00 70
www.ingenico.be/
payment-services

OPTIMAAL NETWERKEN
Veilig betekent niet altijd gemakkelijk, maar wel met Telium DUAL.
Want dankzij uitstekend presterende processortechnologie en
netwerkcommunicatie verloopt het betalingsproces op de twee
apparaten net zo snel als op één apparaat. Nieuwe softwareversies
zijn gemakkelijk te downloaden via de iPP350-klantterminal
dankzij de internetverbinding.
TECHNISCHE GEGEVENS

IPP350

ICT220

Processor:

Telium 2 / ARM9 & ARM7

Telium 2 / ARM9 & ARM7

Geheugen:

32 MB RAM / 128 MB Flash

16 MB RAM / 128 MB Flash

Afmetingen (L x B x H):

16,8 x 8,3 x 5,8 cm

18,5 x 8,3 x 6,3 cm

Kaartsleuven:

2 kaartsleuven voor veilige toegang

Niet gebruikt

Scherm:

240 x 320 pixel QVGA TFT-kleurenscherm

128 x 64 pixels,
monochroom scherm

Toetsenbord:

19 toetsen, verlicht, DK-compatibel
privacyscherm

19 toetsen, verlicht

Kaartlezer:

Chipkaartlezer ISO 7816 1-2-3
Contactloze lezer ISO 14443 A / B
Magneetstriplezer, spoor 1 / 2 / 3

Niet gebruikt
Niet gebruikt
Niet gebruikt

Kabellengte tot aan aansluiting

1,5 m

2,5 m

KLANTENSERVICES
+32 (0)800 38 009

INGENICO,
DE UNIEKE OPLOSSING

U kunt met al uw technische vragen 24x7 bij
ons terecht. We spreken Frans, Nederlands
en/of Engels.

Ingenico Payment Services GmbH België
is de Belgische dochteronderneming
van Ingenico Payment Services GmbH,
de Duitse leverancier van terminals en
betaaloplossingen.

U kunt ook bellen met +32 (0)2 357 00 70
als u commerciële of financiële vragen hebt.
Als u vragen hebt over transacties, kunt u
ons team van 9:00 tot 17:30 bereiken.
Als er een probleem is dat onze technische
dienst niet kan oplossen, doen we er alles
aan om u binnen 24 uren te voorzien van
een nieuwe terminal waarmee u direct aan
de slag kunt.

Ingenico heeft al meer dan 22 miljoen
terminals verkocht in meer dan 125 landen
over de hele wereld; dat maakt het bedrijf
een van de grootste leveranciers van
betalingsoplossingen wereldwijd.
We bieden een optimale servicekwaliteit
en -integriteit, van de terminal tot aan de
koper. U profiteert gegarandeerd van veilige
transacties, zowel voor internationale als
nationale transactiestromen.
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