
Desk/5000

•  Proporcione novas experiências 
que combinam o pagamento com 
aplicativos de negócios em uma 
interface completa para o usuário

•  Aceite a maior variedade 
de métodos de pagamento

•  Vá de encontro às demandas mais 
exigentes com um terminal que 
oferece conexão simples e segura a 
qualquer dispositivo externo

Tenha um amplo universo de 
aplicativos de negócios a partir de seu 
terminal de pagamentos



 

O Desk/5000 é um dispositivo de pagamento inovador, com acesso a um vasto portfólio de 
aplicativos de negócios, dispondo de todos os tipos de conexão. Este terminal vai de encontro as 
demandas mais exigentes, transformando o ponto de venda, adicionando serviços agregados.

Segurança absoluta
O Desk/5000 atende aos mais rígidos padrões de segurança com 
certificação PCI-PTS 4.x, tendo sido projetado para atender a todas das 
regulações de mercado. 

Todas as opções de pagamento
O Desk/5000 realiza transações via NFC, carteira-eletrônica, além de 
EMV Chip&PIN, tarja magnética e contactless.

Interface intuitiva e fácil de usar
Com poderosos recursos multimídia e uma grande tela táctil de 
3,5 polegadas, o Desk/5000 proporciona uma experiência de uso 
incomparável ao usuário, graças à sua excelente interface e aplicativos 
de negócios.

Máxima conectividade
Além de Ethernet e modem, o Desk/5000 oferece o mais amplo conjunto 
de conectividade com GPRS, 3G, Dual SIM, Bluetooth e Wi-Fi, ampliando 
as opções de conexão, reduzindo os custos com comunicação.

Pagamentos NFC integrado
O Desk/5000 possibilita o aumento do volume de transações contactless 
oferecendo aos usuários uma experiência simples e segura, contando 
com um espaço dedicado para leitura de cartões, acelerando o fluxo de 
transações.

Assinatura eletrônica para pagamentos e aplicativos de negócios
O Desk/5000 oferece recursos de captura de assinatura eletrônica, 
armazenamento de recibos, além de aplicativos essenciais para qualquer 
negócio, tais como criação de cadastro, contratos, programas de garantia e 
outros. 

Um sistema operacional que dá liberdade à criatividade de 
desenvolvimento e mantém a tradicional segurança para pagamentos
Sustentado pelos 30 anos de experiência no desenvolvimento de soluções 
seguras, o sistema operacional Telium TETA é a combinação perfeita entre 
o legado da Ingenico em pagamentos eletrônicos e a liberdade da web. Esta 
plataforma incorpora os melhores mecanismos de segurança para proteger a 
privacidade das transações, enquanto permite a implantação de aplicativos de 
negócios baseados na web, desenvolvidos com toda a liberdade e recursos da 
tecnologia HTML5.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS       Desk/5000

Processador Application & Crypto processor  Cortex A5 / 64 bits   
 
Memória Interna   512 MB Flash, 512 MB RAM

 Externa   MicroSD até 32GB  opcional

Sistema Operacional Telium TETRA   

SIM Dual SIM      opcional

SAM slots 2º SAM   
 
 3º SAM      opcional

Leitor de Cartões Tarja Magnética   ISO 1/2/3, 500K leituras  
 
 Smart Card   EMV Level 1, 500K leituras

 Contactless   EMV Level 1 compliant

Display Colorido   3.5” retro iluminado, 
    HVGA, 480x320 pixels 
    
Touchscreen Resistivo   digital & stylus (300K assinaturas)
 
Teclado 16 teclas com relevo, retro iluminadas

Áudio Buzzer           
 
 Entrada para fone de ouvido  Estereo   opcional
 
 Alto-falante   Mono   opcional

Vídeo Video-acelerador   H264 codec       

Impressora térmica Velocidade   20 linhas/segundo

 Porta-bobina   58 mm x Ø 40 mm
    
Comunicações Wireless    3G   opcional

    Bluetooth Class 2  opcional

    Wi-Fi   opcional

 Via cabo   Dial-up MODEM

    Ethernet 10/100 base T

Conectividade USB   USB A (Host)

    USB B (Slave)

 Carregador   conector dedicado

 Serial   RS232 (1º)

    RS232 (2º)  opcional

Fonte de alimentação 16W ou 32W

Dimensões C x L x A   187 x 82 x 68 mm

Peso 340g

Ambiente Temp. operacional   0°C a +40°C

 Temp. de armazenagem  -20°C a +55°C

 Umidade relativa   85% não-condensada à 40°C

Acessórios Magic Box   1xRS + 1xPower + 1xEth. + 1xLine In

    2xRS + 1xPower + 1xEth. + 1xLine In opcional

 Protetor de Senha   Acoplado de fábrica  opcional

    Upgrade   opcional

Segurança Online & Offline   PCI PTS 4.x
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