Ecossistema AXIUM

Convergência entre negócios & pagamentos.
A ascenção de um novo comércio digital in-store.

Em um mundo onde consumidores estão adotando novos hábitos de compras,
regulamentações estão mudando e a tecnologia está se movendo rapidamente
com o crescimento dos smartphones, a Ingenico apresenta Axium, a plataforma de POS
para comércio da próxima geração.

Projetado para comerciantes, o Axium está pavimentando o caminho para as lojas
conectadas digitais, oferecendo a máxima capacidade do ambiente aberto nativo do
sistema operacional Android, combinado com a segurança e estabilidade do sistema
operacional Telium TETRA.

Platforma POS da próxima geração

Serviços na Nuvem
Permitindo serviços
remotos e processos
operacionais otimizados.

APIs abertas
Conectando os POS
inteligentes a todos os
serviços de maneira
rápida e segura.

Apps e parceiros
de programas
Enriquecer o conteúdo
comercial e fornecer aos
comerciantes uma solução
completa de ponta-a-ponta.

Solução baseada em Tablet
Um POS inteligente para
acessar serviços de
pagamentos e negócios.

Capacidades Cross-channel
Oferecendo um pagamento
sem interferências na loja
física, comércio on-line,
móvel e social.

O que é o AXIUM para os adquirentes?
Maior diferenciação, maior receita com soluções de serviços
orientados para seus comerciantes. Rápido e Eficiente.

Seus benefícios:
Capture novos fluxos de receita

Acesse um amplo ecossistema

graças à aceitação de novos

de serviços de pagamentos

de nova geração, estando em

métodos de pagamento

e negócios para superar a

conformidade com os processos

(QR Code, BLE, Bio…)

concorrência

existentes

Traga novos serviços

Reduza o churn de comerciantes

Inove com uma plataforma

Beneficie-se do melhor retorno

empresariais (ECR, Fidelidade,

levando sua empresa a uma

sobre os investimentos,

Genrenciamento de lojas…) aos

posição mais alta em sua cadeia de

otimizando as operações

comerciantes e captar mais valor

valor

de campo e o custo total de

além do pagamento

propriedade

O que o AXIUM oferece aos comerciantes?
Mais serviços, mais negócios cross-channel
para gerir e crescer suas empresas

AXIUM D7 + DOCK AXIUM

IMPRESSORA AXIUM

Benefícios para seus comerciantes:
Acesse a próxima geração de

Entre na digitalização de lojas

Beneficie-se de uma ferramenta de

plataforma de PDV convergindo

com uma ferramenta de comércio

negócios envolvente que fornece

todas as necessidades para operar

moderna, combinando ECR e POS

vários serviços:

uma empresa (ECR / Fidelidade /

em um dispositivo all-in-one

- Aceitação do método de pagamento

Contabilidade / Pessoal & Controle

conectado

múltiplo (NFC, e-wallet, Alipay…)

Foco na simplicidade e eficiência

- Serviços de negócios (análises,

Proteja seus negócios com uma

comercial com um único provedor,

alertas, fidelidade, promoção…)

solução profissional, poderosa,

contrato e solução ECR-POS

- Gestão de loja (ECR, gestão de

Garantir sem comprometer a

estoque…)

segurança e a continuidade dos

- Serviços na nuvem e e-share

negócios (certificação PCI / backup

(e-recibo, gateway de e-commerce...)

de estoque…)

escalável, aberta e segura,
fornecida pelos principais parceiros
B2B

na nuvem)

Uma solução verdadeiramente ponta-a-ponta para
comerciantes com conteúdo de negócios enriquecido

Temos parceria com fornecedores de software de ECR profissionais e experientes para fornecer os melhores serviços

Benefícios para parceiros:
Acesso à plataforma de ponto de

Receba apoio para o

Nossa crescente comunidade de

venda de comércio da próxima

desenvolvimento do seu negócio a

parceiros ECR inclui:

geração, permitindo a convergência

partir de um dos principais players

dos seus negócios e serviços de

internacionais

pagamento
Alcance os comerciantes facilmente
e alavanque com a ampla rede de
adquirentes da Ingenico

www.ingenico.com.br

Amplie o escopo de seus negócios
por meio de serviços de pagamento

- Caspit

- Kounta

- Connectill

- Lasersoft

- ePOSNow
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