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Grupa Ingenico prezentuje Estate Manager – 
najnowsze rozwiązanie do zarządzania 
terminalami płatniczymi 
 
Grupa Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING), światowy lider w bezproblemowych płatnościach 
elektronicznych, ogłosiła dziś uruchomienie swojego najnowszego rozwiązania do zarządzania 
terminalami płatniczymi – Estate Manager. Zostało ono stworzone z myślą o właścicielach i 
zarządcach flot terminalowych, takich jak agenci rozliczeniowi, banki, wszelkiego rodzaju 
dystrybutorzy usług czy sieci detaliczne. Dzięki nowemu systemowi klienci Ingenico zyskują pełną 
kontrolę nad swoimi terminalami, dostęp do wielu zaawansowanych funkcjonalności oraz 
dedykowanego, internetowego panelu sterowania. 
 
Terminale płatnicze nowej generacji charakteryzują się coraz większą ilością oferowanych usług 
dodanych, rosnącymi wymogami bezpieczeństwa oraz dostępnością innowacyjnych funkcjonalności, 
takich jak możliwość akceptacji płatności dokonywanych za pomocą urządzeń mobilnych. Często, w 
ramach jednej floty występują równocześnie terminale należące do różnych generacji. W efekcie, 
właściciele i zarządcy flot terminalowych potrzebują narządzi umożliwiających sprawne zarządzanie 
urządzeniami, gwarantujące maksymalną dostępność terminali oraz ścisłą kontrolę kosztów 
związanych z ich funkcjonowaniem. 
 
Estate Manager to rozwiązanie modułowe, oferujące szeroki wachlarz możliwości, od zarządzania 
uprawnieniami, przez profilaktykę serwisową, aż po śledzenie cyklu życia terminalu. System 
zapewnia najwyższy poziom ergonomii dzięki zupełnie nowemu, internetowemu interfejsowi 
użytkownika.    
 
Właściciele i zarządcy flot terminalowych otrzymują narzędzie zapewniające pełną informację oraz 
kontrolę nad ich urządzeniami. Korzyści jest mnóstwo: maksymalizacja czasu pracy terminali, 
skrócenie czasu napraw, pełna kontrola nad całkowitymi kosztami związanymi z posiadaniem floty 
urządzeń, to tylko niektóre z nich. 
 
„Nowe rozwiązanie do zarządzania flotą terminalową idealnie wpisuje się w naszą strategię, która 
zakłada aktywne wspieranie klientów w ciągłym poszerzaniu katalogu usług, jakie oferują 
akceptantom przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zarządzania terminalami”, powiedział Jacques 
Guérin, EVP Smart terminals, Grupa Ingenico. „Nasze nowe rozwiązanie spełnia te kryteria we 
wszystkich aspektach” – dodał.  

 
Grupa Ingenico już rozpoczęła dostawy nowego rozwiązania, a na przestrzeni 2016 roku planuje 
sukcesywnie wzbogacać je o kolejne, nowe funkcjonalności.  
 
Pobierz broszurę o rozwiązaniu Estate Manager 

https://library.ingenico.com/b0c3c1a8f0cb8b60df74b210c31df0b93
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O Grupie Ingenico 

Grupa Ingenico (Euronext: FR0000125346-ING) to światowy lider w dostarczaniu rozwiązań technologicznych w 
zakresie obsługi transakcji oraz systemów zarządzania płatnościami. Grupa Ingenico to ponad 40 spółek, dzięki 
którym firma jest obecna w 125 krajach na całym świecie, gdzie zainstalowała 20 milionów terminali płatniczych 
(38% rynku terminali na świecie) i zatrudnia 4000 pracowników wspierających partnerów i klientów. Ze względu 
na oferowane bezpieczeństwo i wsparcie, produkty Ingenico są najczęściej wybierane przez instytucje finansowe, 
banki, sieci handlowe oraz sprzedawców detalicznych. 

www.ingenico.com twitter.com/ingenico 
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