Lane/5000
Creëer nieuwe betaalervaringen in retail met
talloze zakelijke apps

•V
 erbeter de betaalervaring met
behulp van een groot aanraakscherm
op een kleine terminal voor de
consument

•V
 ersnel betaalprocessen door
elektronische handtekening mogelijk
te maken en aanvaarding van NFC te
bevorderen

• S preek consumenten aan door
betalingen te combineren met talloze
zakelijke apps

•G
 ebruik een terminal die is
ontworpen voor de meest
veeleisende retailomgevingen

Security

Lane/5000, de meest geavanceerde, voor retail ontworpen terminal, combineert de aanvaarding
van betalingen en nieuwe diensten om meer consumenten aan te spreken.
Hoogste veiligheid
Lane/5000 is PCI-PTS 4.x gecertificeerd. Het Telium Tetra OS
maakt gebruik van de laatste cryptografische schema’s met
toekomstbestendige sleutellengte. Extra antidiefstalsystemen zoals
Kensington-sloten zorgen voor meer veiligheid.

Ingebouwde mogelijkheden voor gegevensregistratie
Lane/5000, met camera, maakt alternatieve betalingsregelingen en
onbeperkte opties mogelijk voor zakelijke apps.

Alle betalingsopties
Lane/5000 maakt gebruik van NFC-coupons en portefeuilles mogelijk,
naast EMV Chip & PIN, Swipe & Sign en contactloos betalen.

Naadloze NFC-betaalervaring
Met Lane/5000 is aanvaarding van NFC eenvoudig. De speciale en
overzichtelijke lezerzone is verbeterd met glad verlicht glas. Deze
ergonomische lezer biedt consumenten een naadloze ervaring en
retailers de meeste efficiëntie.

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface
Lane/5000, met uitgebreide multimedia-opties en een aanraakscherm
van 3,5” in kleur, verbetert de interactie met de consument tijdens
betalingen en activiteiten van zakelijke apps.

Elektronische handtekening
Lane/5000 heeft duurzame opties voor handtekeningvastlegging voor
elektronische betalingen, bonbewaring en nieuwe zakelijke apps zoals
contracten, garantieprogramma’s en registratie.

Ontworpen voor retailers
Lane/5000, ontwikkeld voor intensief retailgebruik, heeft duurzame
kenmerken: capacitief scherm, magneetstrip- en kaartlezers
voor zwaar gebruik met optimale transactiesnelheid, en een
multipuntsaansluiting voor eenvoudige integratie.

Een OS met veilige betaling en creatieve vrijheid
Met 30 jaar ervaring is het TELIUM Tetra besturingssysteem de
perfecte combinatie van de expertise die Ingenico Group heeft
opgedaan in betalingen en toegankelijkheid van het internet.
Het integreert de beste beveiligingsmechanismen voor de
bescherming van transactieprivacy, en maakt de implementatie
mogelijk van handige HTML5 -webgebaseerde, uitgebreide, zakelijke
media-apps.

Processor

Applicatie en Crypto-processor

Cortex A5

Geheugen

Intern
Extern

512 MB Flash, 512 MB RAM
MicroSD tot 32GB

OS
Kaartsleuf

3
Magneetstrip
Smart card
Contactloos

ISO 1/2/3, 500K levensduur
Dubbele kop
EMV Level 1, 500K levensduur
Voldoet aan EMV niveau 1, Felica

Scherm

Kleur

3,5” verlicht, HVGA (480x320 pixel)

Aanraakscherm

Weerstand
Capacitief

Vinger en stylus (300K levensduur handtekening)
Vinger en stylus (1000K levensduur handtekening)

Kaartlezers

Toetsenbord

Optie

Optie

Optie

15 toetsen, verhoogde tekens, verlicht

Audio

Zoemer
Audio-aansluiting
Luidspreker

Stereo
Mono

Video

Videoversneller

H264 codec

Gegevensvastlegging

Camera

5 M pixel autofocus

Optie

Terminalverbinding

Bedraad
Draadloos

Ethernet 10/100 base T
Bluetooth klasse 2
Wi-Fi

Optie
Optie

USB

USB Host
2de USB Host
USB Slave
1 RS232

Terminalaansluitingen
Serie
Gevoede USB

Stroomkabel

Gevoede RS232
Gevoede Ethernet
Externe stroomkabel

Bevestiging op standaard

5V 500mA
12V (USB retail)
12V
Voldoet aan PoE 802.3af

Universele montage voor betaalapparaat

Grootte terminal

189x111x48 mm (7,4x4,3x1,9’’)

Gewicht

350 g (12,3 oz)

Omgeving

Accessoire
Veiligheid

www.ingenico.be
02/357 00 70
sales.belux@ingenico.com

Optie

Telium Tetra OS

Bedieningstemperatuur
Opslagtemperatuur
Omgevingsvochtigheid

0°C tot +50°C (32°F tot 122°F)
-20°C tot +70°C (-4°F tot 131°F)
85% niet-condenserend op +40°C (104°F)

Privacyscherm

Voldoet aan PCI
Voldoet aan EPC+*

Kit stylus
PCI PTS 4.x Online & Offline gecertificeerd

Optie
Optie

Optie

Optie
Optie
Optie

Optie
Optie

