Lane/7000
Seguro, elegante e inteligente
para uma experiência de
checkout aprimorada

• Envolva os consumidores com
uma ampla tela multimídia touch
e com interface HTML5 amigável.
• Opções de pagamento rápidas e
fáceis para acelerar o checkout
• Integre-se simples em qualquer
ambiente.
• Reduza o escopo de auditoria
PCI-DDS com as opções de
configuração semi-integradas.
• Aumente a segurança de
pagamento com o primeiro e
único dispositivo certificado PCI
PTS 5.x.

Projetado para ser ágil e eficiente, o Lane/7000 cria novos pontos de engajamento do
consumidor, melhora a fidelidade à marca e impulsiona vendas adicionais.
Segurança absoluta

Menor custo total de propriedade

A primeira e única solução certificada PCI PTS 5.x, o Lane/7000 é

Diagnósticos automáticos e remotos, bem como capacidades de

projetada nativamente para atender às regulamentações locais e

manutenção preventiva, reduzem o custo total de propriedade e

garantir sua conformidade no longo prazo. Ele usa os mais recentes

protegem o investimento em hardware. O suporte a configurações

esquemas criptográficos com criptografia à prova para o futuro, além

semiintegradas simplifica o cumprimento dos padrões de segurança

de possuir outros sistemas antirroubo, como detecção de remoção de

PCI DSS mais recentes, minimizando os custos de conformidade.

travas Kensington.

Sistema Operacional - Telium Tetra

Suporte para todas as opções de pagamento

Sustentado pelos 30 anos de experiência no desenvolvimento de

O Lane/7000 suporta chips EMV, PIN, EMV Chip & PIN, e tarja magnética,

soluções seguras, o sistema operacional Telium TETRA é a combinação

bem como a mais ampla gama de NFC Contactless, carteira digital e

perfeita entre o legado da Ingenico em pagamentos eletrônicos e a

métodos de pagamento alternativos. Cada método disponível é acessado

liberdade da web.

por meio de menus iluminados, de forma fácil e conveniente.

Esta plataforma incorpora os melhores mecanismos de segurança
para proteger a privacidade das transações, enquanto permite

Design amigável que aprimora o engajamento do consumidor

a implantação de aplicativos de negócios baseados na web,

Um dispositivo intuitivo e interativo, o Lane/7000 transforma o ponto

desenvolvidos com toda a liberdade e recursos da tecnologia HTML 5.

de venda em um ponto de engajamento. Usando HTML5, ele oferece
a mesma experiência do usuário, recursos touchscreen e interface
amigável como um tablet. Suporte multimídia também está disponível
juntamente com Bluetooth LE e leitura de código de barras.

Lane/7000
Cryptografia & Principal

Memória

Interna
Externa

Sistema Operacional

Cortex A5, 64 bits

512 MB Flash, 512 MB RAM
Micro SD até 32 GB

l
Opcional

Telium TETRA OS
HTML5

l
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Leitor de Cartões

Tarja Magnética (dual head)
Smart Card
Contactless

ISO1/2/3, 500K leituras
EMV Level 1, 500K leituras
EMV Level 1 compliant
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Display

Colorido

5’ backlight WVGA, TN* display (800x480)
5’ backlight WVGA, AWVA** display (800x480)

Touchscreen

Capacitivo

Finger & stylus (1000K assinaturas)
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Stylus

Resistivo

Tethered included

l

15 teclas com relevo, retro iluminadas
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SAM Slots

Keypad
Audio

Buzzer
Entrada para fone de
ouvido
Speaker

Conectividade Terminal

Cabo
Wireless

Conexões Terminais

USB
Serial
Powered USB
Powered RS 232
Powered Ethernet
Fonte de alimentação
externa

l
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Estéreo

l
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Mono

Opcional

Ethernet 10/100 base T
Ethernet switch
WIFI e Bluetooth (incluindo BLE)
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Opcional

USB Host
2nd USB Host
USB Slave
1 RS232
12 V (USB retail)
12 V
POE Compliant with 802.3af (1)
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Dimensões

180 x 152 x 35,2 mm

Peso

583g
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Ambiente

Temp. operacional
Temp. armazenamento
Umidade relativa

0 até +50°C
-20 até +70°C
85% HR até +40°C

Acessórios

Protetor de senha

PCI compliant
DK compliant***

l
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Segurança

PCI PTS
Anti-remoção
Anti-roubo

PCI PTS 5.x certified
Active connector removal
Kensington lock receptacles
Secure mounts available
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* TN: Twisted Nematics
**	AWVA: Angle Wide Vertical Aligned oferece melhor ângulo de visão, melhor profundidade de cor,
sem fenômeno de inversão cinza
*** Este pinshield local não é certificado PCI, é usada onde regulamentações locais sobrepõem PCI

www.ingenico.com.br

l

This document is not binding and the specifications above can be modified without prior consent. ©2017

Processor

Lane/7000. All rights reserved.

NOME

