
Lane/5000

•  Melhore a experiência de compra 
combinando uma tela grande 
e sensível ao toque em um terminal 
compacto, com visual elegante 
para agradar ao consumidor.

•  Acelere o pagamento oferecendo 
assinatura eletrônica e aprimorando 
a aceitação de NFC.

•  Engaje os clientes, combinando 
pagamentos com diversos aplicativos 
de negócio.

•  Utilize um terminal projetado para os 
ambientes de varejo mais exigentes

Proporcione uma nova 
experiência de pagamento 
com um amplo universo 
de aplicativos de negócios



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS       Lane/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   

SAM slots 3   
 
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)

 Capacitivo   digital & stylus (1000K assinaturas) opcional

Teclado 15 teclas com relevo, retro iluminadas

Áudio Buzzer

 Entrada para fone de ouvido  Estereo   opcional

 Alto-falante   Mono   opcional

Vídeo Video-acelerador   H264 codec

Comunicações Via cabo   Ethernet 10/100 base T

Conectividade USB   USB A (Host)

    2º USB A (Host)  opcional

    USB B (Slave)

 Serial   1  RS232

Fonte de alimentação Powered USB   5V 500mA

    12V (USB retail)

 Powered RS232   12V

 Powered Ethernet   PoE 802.3af compliant opcional

 Fonte de alimentação externa     opcional

Dimensões C x L x A   186 x 110 x 42 mm

Peso 350g

Ambiente Temp. operacional   0°C a +50°C

 Temp. de armazenagem  -20°C a +70°C

 Umidade relativa   85% não-condensada à 40°C

Acessórios Protetor de Senha   Acoplado de fábrica  opcional

Segurança Online & Offline   PCI PTS 4.x

O Lane/5000 é o mais avançado terminal projetado para o varejo.  Combina todos os 
métodos de pagamento com serviços inovadores que retém a atenção dos seus clientes.

Segurança absoluta
O Lane/5000 possuí certificação PCI-PTS 4.x e o sistema operacional 
Telium TETRA, que utiliza os esquemas de criptografia mais avançados e 
prontos para o futuro, sem limites para o tamanho de chave de segurança. 
Características anti-furto, tais como detecção de remoção do cabo de 
segurança e trava Kensington reforçam sua segurança.

Todas as opções de pagamento
O Lane/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 de multimídia e uma grande tela táctil colorida de 
3,5 polegadas, o Lane/5000 amplia a interatividade com usuários através 
de aplicativos de negócios e durante a transação de pagamento.

Câmera para captura de dados
Amplie as oportunidades do seu negócio com um terminal que oferece 
leitura de QR codes para programas de fidelidade, cupons, métodos de 
pagamento alternativos e muito mais.

Projetado para o varejo
Desenhado para o uso em volume, o Lane/5000 possui uma tela resistente 
que captura assinaturas eletrônicas e robustos leitores de smartcards e 
tarjas magnéticas, que proporcionam maior velocidade nas transações, 
além de um conector multiponto para simples integração com qualquer 
sistema e compatibilidade com a maior variedade de pedestais que 
facilitam sua instalação. 

Pagamentos NFC
O Lane/5000 torna a aceitação de pagamentos NFC simples e segura, pois 
conta com uma superfície de vidro retro iluminada dedicada para leitura 
de cartões. Este leitor ergonômico oferece aos usuários uma experiência de 
uso incomparável e melhora a eficiência do seu negócio.

Assinatura eletrônica
O Lane/5000 dispõe de recursos de alta qualidade para captura de 
assinaturas eletrônicas e armazenamento de recibos, além de aplicativos 
essenciais para qualquer negócio, tais como criação de cadastros, 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 TETRA 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.
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