
Aproveitando todo o potencial  
do Android no mercado de 
pagamentos.



Bancos e Adquirentes

Fornecedores independentes de software e 
Fintechs

Comerciante

A plataforma da AXIUM inclui uma gama de 
POS inteligentes e roda inteiramente no 
Android 10, abrindo acesso a um portfólio 
de aplicativos de pagamento, APIs para fácil 
integração e uma App Store White label 
para implantá-los.

Além disso, a plataforma AXIUM 
alavanca os serviços turnkey que temos 
desenvolvido e melhorado 
continuamente nos últimos 40 anos, tais 
como gestão de ativos, manutenção e 
atendimento ao cliente.

O novo mundo do 
comércio

À medida que a era pós-pandêmica 
avança, os empresários 
compreendem que as 
necessidades e expectativas dos 
consumidores mudaram. Eles estão 
acostumados com métodos de 
pagamento sem interação física e 
estão passando cada vez mais 
tempo de suas vidas no mundo 
digital. Eles exigem formas mais 
seguras, rápidas e fáceis de pagar, 
onde e como puderem.
Os comerciantes devem agora 
adotar novas formas de 
pagamento, tais como pagamentos 
baseados em QR code ou carteiras 
digitais. 
Por sua vez, os pequenos 
comerciantes precisam se 
beneficiar de poderosas 
ferramentas de monitoramento que 
no passado só estavam disponíveis 
para os grandes varejistas.

A evolução do cenário de 
pagamentos

Todo ecossistema de pagamentos, 
desde bancos até fintechs, 
precisam se diferenciar e oferecer 
mais valor em um ambiente de 
grandes mudanças e altamente 
competitivo. Àqueles que 
gerenciam parques de terminais 
precisam acompanhar as 
exigências de segurança em um 
ecossistema altamente 
regulamentado, além de controlar 
seus custos operacionais.

Android:
O facilitador digital

À medida que os dispositivos móveis se 
tornam cada vez mais populares e os 
serviços de back-office mais 
sofisticados migrando para cloud 
services (nuvem), o Android se tornou 
uma parte importante da transformação 
digital das empresas. Com uma rede de 
desenvolvedores mais ampla e uma 
interface de usuário mais familiar do que 
qualquer outro sistema operacional 
móvel, o Android traz uma grande 
experiência de usuário e um enorme 
conjunto de conhecimentos para o 
mundo do comércio

AXIUM, um mundo de possibilidades para o comércio.



Smart POS AXIUM OS

Aplicações 
de pagamento

Gestão de parques 
e segurança

Habilitação empresarial

Serviço ao cliente

QUAD
CORE 
CPU

AXIUM: uma plataforma completa e integrada

Smart POS
Alto desempenho para 
melhorar a experiência digital 
para comerciantes e 
varejistas.

AXIUM OS
O sistema operacional Android 
facilita e acelera seus próprios 
desenvolvimentos com uma 
gama de pacotes de software, 
serviços profissionais para 
apoiar suas equipes e uma 
interface de usuário 
personalizável.

Aplicações de pagamento
O portfólio mais completo de 
aplicações de pagamento e 
gerenciamento de 
dispositivos combinado com 
a experiência da Ingenico, 
para cobrir todos os métodos 
de aceitação e casos de uso.

Habilitação empresarial
Integração perfeita de 
aplicações comerciais e de 
pagamento com um extenso 
conjunto de APIs e 
implementação simples 
através da loja de aplicativos 
Ingenico.

Gestão de parques e 
segurança
A segurança irrenunciável da 
indústria de pagamentos com 
cartão, combinada com os 
controles adicionais esperados 
no mundo móvel através do 
Gerenciamento de Dispositivos 
Móveis (MDM).

Atendimento ao cliente
Serviços de suporte, reparo e 
manutenção sob demanda 
para maximizar o tempo de 
funcionamento de seu 
terminal. 



Introduzimos novas opções de dispositivos Android para atender um mercado 
amplo, desde pequenos varejistas até as redes de grande porte. A combinação do 
sistema operacional Android com uma tela de alta definição cria uma interface fácil 
de usar, enquanto a memória expandida e o Android 10 permitem as mais recentes 
aplicações comerciais. A longa vida útil da bateria, a multiconectividade e o formato 
compacto os tornam ideais para qualquer modelo comercial que demande 
mobilidade, e são projetados para aceitar todos os métodos de pagamento, 
incluindo QR code e leitura de código de barras.

Desempenho e experiência digital
para todos. Escolha seu terminal inteligente.

AXIUM DX8000
Pagamento na loja

para pequenas e médias 
empresas

AXIUM EX8000
Pagamento móvel para grandes 
varejistas e segmentos verticais

AXIUM EX6000
Pagamento móvel para pequenas e 

médias empresas on-to-go



AXIUM OS
Nossa implementação do sistema operacional Android fornece 
uma camada de segurança compatível com PCI PTS e permite 
atualizações constantes de segurança. Também engloba 
funcionalidades críticas de pagamento, tais como núcleos de 
pagamento, APIs globais no terminal e aprovações e 
manutenção EMV L1 e L2. Fornecemos aos desenvolvedores e 
proprietários de parques de terminais as ferramentas para 
desenvolver e implantar rapidamente qualquer aplicativo de 
pagamento Android e cobrir todos os casos de uso de 
pagamento, reduzindo o tempo de implantação no mercado.

Aplicações de pagamento
Nossas equipes dedicadas ajudarão a desenvolver novos 
aplicativos de pagamento. Graças à modularidade do Android, ao 
nosso Centro de Competência Android global e à experiência 
adquirida com o desenvolvimento de milhares de aplicativos de 
pagamento ao longo de 4 décadas, podemos ajudá-lo a atingir suas 
metas tecnológicas com rapidez e segurança.

Habilitação empresarial
Com o AXIUM, a ampla comunidade de desenvolvedores Android 
pode facilmente implantar qualquer aplicação empresarial. 
Nosso conjunto dedicado de APIs permite uma única integração 
com o mundo dos pagamentos para todos os dispositivos. Os 
provedores de pagamento podem criar suas próprias lojas de 
aplicativos, seus próprios catálogos de aplicativos e distribuí-los 
em poucos cliques, para que os comerciantes possam selecionar 
apenas os aplicativos que desejam oferecer em seus terminais. 

Crie serviços com valor agregado para seus clientes



Gestão de parques e segurança
A solução de gerenciamento do parque de terminais baseada em nuvem permite organizar, 
gerenciar e monitorar seus terminais. Ao aproveitar as capacidades do Mobile Device 
Management (MDM) do Android, você pode não só rastrear cada dispositivo em qualquer 
lugar do mundo, mas também usar a geolocalização para garantir que seus terminais estejam 
onde precisam estar o tempo todo. A injeção de chave remota e a criptografia de ponta a 
ponta garantem que sua frota sempre esteja observando os mais recentes regulamentos e 
normas.

Atendimento ao cliente
A tranquilidade é um padrão para os serviços ao cliente da Ingenico, que podem ser 
fornecidos conforme sejam necessários ou como parte de um pacote completo de Terminal-
as-a-Service. Você escolhe como apoiamos seu negócio: desde serviços à la carte até um 
serviço totalmente terceirizado, desde consultoria e projeto, passando por reparos e 
manutenção, até a gestão do fim da vida útil. 

Aumentar a capacidade de monitoramento e segurança 
do seu parque de terminais ao longo de seu ciclo de vida
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Integrar pagamentos com soluções comerciais
 
pode implantar uma grande variedade de 

aproveitar a melhor integração da categoria e um 

e pagos.

 
em pagamento para eliminar a complexidade dos 
pagamentos e alavancar nossa integração e 

para crescer rapidamente em seu mercado e 
muito mais

Gerencie seu parque e sua segurança
 
de vida de sua frota de terminais com 

de renovação de terminais e a ativação de 

 Obtenha custos mais previsíveis e um 
conjunto escalável de serviços com a transição 
para nosso modelo de licenciamento e entrega 
como serviço.

 Integre nossas ferramentas de segurança 
flexíveis para se adequar à sua frota de 
terminais e processos. 



Ajude seus clientes 
a crescer e 
reinventar
seus negócios

 Os comerciantes podem se sentir 
confiantes e prontos para entrar no novo 
mundo do comércio, aproveitando o design 
inteligente do Android e uma tela grande 
que lhes permite aceitar qualquer método 
de pagamento, desde cartões a carteiras 
digitais até QR code.

 Com Android, eles podem acessar uma 
ampla gama de aplicações comerciais sob 
demanda para atender melhor a seus 
clientes, tais como gerenciamento de 
recibos digitais, programas de fidelidade, 
cupons ou financiamento. Com aplicações 
verticais robustas, eles podem conduzir 
melhor seus negócios conectando o 
dispositivo de pagamento diretamente a 
seus sistemas de contabilidade ou de 
inventário, e monitorar seus negócios 
através de análises e relatórios.



www.ingenico.com

Ingenico, 
seu parceiro de confiança 
na definição do futuro dos 

pagamentos

A plataforma AXIUM é suportada pela experiência, 
conhecimento e confiabilidade de nossas equipes globais.




