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A Ingenico Mobile Solutions lança a primeira solução do mercado mPOS  

que viabiliza transações NFC/contactless através das ferramentas  

Apple Pay, MasterCard contactless e Visa payWave  

 

 

Durante a conferência Mobile World Congress GSMA 

2015, realizada em Barcelona nos dias 3, 4 e 5 de 

Março, a Ingenico Mobile Solutions, que é referência 

mundial em pagamentos móveis, apresenta sua mais 

nova solução para aceitação de pagamentos 

NFC/contactless.  O primeiro dispositivo para 

acoplagem na saída de áudio que é compatível com 

plataformas de pagamento Apple Pay, MasterCard 

contactless e Visa payWave. 

  

 
A Ingenico Mobile Solutions desenvolveu o RP170c que oferece aos pequenos comerciantes 

a solução ideal para aceitação de pagamentos contactless com cartões que já dispõe desta 

tecnologia. 

 

O RP170c é totalmente compatível com a plataforma mCommerce da Ingenico Mobile 

Solutions, que oferece o aplicativo mPOS, portais de gestão e acesso instantâneo aos mais 

recentes métodos de pagamento NFC - incluindo Apple Pay – e compatibilidade com todos os 

cartões contactless Visa e MasterCard, sejam eles EMV ou com tarja magnética. Assim como 

as demais soluções mPOS desenvolvidas pela Ingenico Mobile Solutions, o RP170c também 

oferece uma opção white label para comerciantes e canais de revenda que buscam uma 

solução personalizável para promover sua própria marca. 

 

“O Grupo Ingenico tem uma forte reputação na inovação das tecnologias EMV e NFC, como 

pioneiros no desenvolvimento de terminais inteligentes que unem em um único dispositivo as 

tecnologias EMV e NFC." Disse Jacques Guerin, EVP Smart Terminals & Mobile Solutions do 

Grupo Ingenico. "Hoje apresentamos a única solução mPOS habilitada pela Apple Pay, 

MasterCard contactless e Visa payWave, capaz de processar transações contactless. Com 

este produto continuamos a ofertar aos comerciantes soluções de vanguarda para pagamentos 

móveis.” 

 
Algumas características adicionais do RP170c: 
 

    Leitor NFC/contactless e de tarja magnética dupla (MSR) em um único aparelho  
 

    Compatível com praticamente todos os dispositivos iOS ou Android com acoplagem 
através da saída de áudio com um pino padrão de 3,5 mm 
 

    Certificação EMV contactless Level 1  
 

    Certificação qVSD e MSD (da Visa), M/Stripe e M/Chip (da MasterCard) 
 

    Campainha e LEDs coloridos que sinalizam a conclusão da transação 
 

    Bateria de vida estendida integrada e recarregável 
 

    Desenvolvimento simples de SDK para integração de aplicativos móveis 
 
 
Para mais informações visite: www.ingenico.com | www.ingenico.com.br 
 
 
Fonte: Ingenico PressRelease (Mar 2nd, 2015)  
 

 

Preguntas o comentários por favor contactar ingside.lar@ingenico.com 
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