Szybkie, bezpieczne,
łatwe w obsłudze

Terminale Stacjonarne Ingenico iCT220
Szybkie, niezawodne, w atrakcyjnej cenie

Nowa generacja terminali płatniczych łączy najnowszą technologię i
bezpieczeństwo z możliwością generowania przychodów z licznych usług
dodatkowych.
Terminale Ingenico iCT220 wraz z bezpiecznymi usługami przetwarzania płatności oferowanymi przez Elavon,
tworzą niezawodne i wszechstronne rozwiązanie wspierające rozwój Twojej firmy.
Terminale stacjonarne Ingenico standardowo są instalowane w zestawie z lekkim, zewnętrznym PIN PADem
iPP320, wyposażonym w czytnik kart chipowych oraz w zatwierdzony przez PayPass® i PayWave®, wbudowany
czytnik zbliżeniowy.
Wybierając to rozwiązanie zyskujesz możliwość korzystania z pełnego zakresu rozwiązań płatniczych oraz
usług dodatkowych oferowanych przez Elavon, w tym dokonywania transakcji przy użyciu kart kredytowych i
debetowych, transakcji zbliżeniowych, transakcji w walucie karty (DCC) oraz doładowań GSM (Pre-paid).
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Terminal Stacjonarny Ingenico iCT220 IP/PSTN

Pakiet korzyści iCT220 IP/PSTN

Terminal stacjonarny iCT220 IP/PSTN to sprawdzone
rozwiązanie, które łączy w sobie wydajność, bezpieczeństwo,
niezawodność i łatwość obsługi.

• Wykorzystuje łączność internetową, co gwarantuje

Terminal pozwala na wygodne, szybkie i niezawodne
przetwarzanie transakcji z wykorzystaniem linii telefonicznej
oraz połączenia internetowego.

• Szybki modem internetowy zapewnia 			

Spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa PCI PED V2
oraz umożliwiając akceptację kart chipowych i zbliżeniowych,
stacjonarny terminal Elavon jest idealnym rozwiązaniem dla firm
realizujących płatności przy stanowisku kasowym.

Terminal Stacjonarny Ingenico iCT220 GPRS
Nie posiadasz linii telefonicznej? Nie ma problemu! Oferowany
przez Elavon terminal stacjonarny Ingenico ICT220 GPRS to
rozwiązanie pozwalające na efektywne i korzystne cenowo
przetwarzanie transakcji w sytuacji, gdy nie posiadasz linii
telefonicznej ani dostępu do Internetu.
Terminal został stworzony, aby sprostać wymaganiom zarówno
dużych jak i mniejszych klientów, bez konieczności ponoszenia
przez nich kosztów dedykowanej linii telefonicznej. Umożliwia
szybkie i wygodne przetwarzanie płatności przy użyciu GPRS.
Terminal jest wyposażony w specjalną kartę SIM, która pozwala
na połączenie się z siecią o najlepszym zasięgu. Dodatkowo
istnieje możliwość ręcznego wyboru sieci GSM,
z którą chcesz się połączyć.

szybką autoryzację. Jednocześnie istnieje 		
możliwość podłączenia do linii telefonicznej,
gdy zaistnieje taka potrzeba.
przetwarzanie płatności bez ponoszenia kosztów
dedykowanej linii telefonicznej.

• Posiada certyfikat PCI PED - transakcje z PINem

mogą być obsługiwane za pomocą lub bez 		
zewnętrznego PIN PADa.

Pakiet korzyści iCT220 GPRS
• Karta SIM pozwala na połączenie się z siecią o 		
najlepszym zasięgu.

• Technologia GPRS umożliwia dokonywanie transakcji
bez ponoszenia kosztów połączeń telefonicznych i
połączenia z Internetem.

• Transakcje są szybkie i bezpieczne dzięki

wydajnemu procesorowi, rozbudowanej pamięci
i nowoczesnemu systemowi bezpieczeństwa.

Szybkie, bezpieczne, łatwe w obsłudze
Kompaktowe: oszczędność miejsca przy kasie oraz
wygoda w użyciu.
Komfortowe: podświetlony wyświetlacz oraz intuicyjna,
podświetlona klawiatura z dużymi klawiszami jest łatwa i
przyjazna w użyciu zarówno dla kasjerów jak i posiadaczy
kart.
Nowoczesne: akceptuj płatności zbliżeniowe przy użyciu
zewnętrznego PIN Pada.
Eliminują zacięcia papieru: zintegrowana drukarka
termiczna z ergonomicznym zasobnikiem eliminuje
problemy z papierem.

Zalety produktu
Szybki i wygodny sposób akceptowania płatności kartami
kredytowymi i debetowymi dla firm realizujących płatności
przy stanowisku kasowym.
Wbudowany system ochrony zapewnia bezpieczeństwo
danych Twoich klientów.
Kompaktowy rozmiar pozwala na oszczędność miejsca
przy kasie.
Zewnętrzny PIN Pad z wbudowanym czytnikiem kart
zbliżeniowych pozwala na szybkie przyjmowanie płatności
również za pomocą telefonów komórkowych wyposażonych
w moduł NFC.
Pełny i szybki wgląd w raporty sprzedaży na koniec dnia.

Dane techniczne Ingenico iCT220
Procesor główny

32-bit RISC ARM 9 380 MHz, 450
MIPS

Krypto procesor

Wbudowany 32-bit RISC ARM 7, 50
MIPS

Pamięć

SDRAM: 32MB/ Flash: 128 MB

Wyświetlacz

Biały, podświetlany, graficzny, 128x64
pikseli
Przekątna 2,7”

Klawiatura

Biała, podświetlana
15 klawiszy (w tym 3 klawisze
kolorowe); 4 klawisze nawigacyjne

Buzzer

Tak

Pin pad

Zewnętrzny iPP320 (z czytnikiem kart
zbliżeniowych)

Czytnik Smart Card

Synchroniczny i asynchroniczny
Zegar: 4,76 MHz; Napięcia= 5V, 3V, 1.8V

Czytnik kart
magnetycznych

Ścieżki 1/2/3

SAMs
(Secure Access Module)

2 SAMy
Asynchroniczne
Zegar: 4,76 MHz; Napięcie = 5V, 3V,
1.8V

Komunikacja

GSM/GPRS (850, 900 MHz)
Linia telefoniczna - PSTN
Internet - IP
Linia telefoniczna – PSTN

Podłączenia

1 USB Host, 1 USB Slave, 1 RS232, 1 linia
telefoniczna, gniazdko Ethernet

Drukarka

Termiczna, graficzna
24 znaki w linii; 18 linii na sekundę
System łatwego ładowania rolki
papieru, rolka: 58 mm szerokość x 40
mm średnica

Zasilanie

230 V 50 Hz zasilacz zewnętrzny

Wymiary

83 X 185 X 63 mm

Waga

325 g (bez rolki papieru I kabli)

Środowisko pracy

Temperatura: od +5°C do + 45° C
Wilgotność: 85% przy + 40° C

Bezpieczeństwo

PCI PTS v2

Akcesoria

Zasilacz, kabel telefoniczny

Funkcjonalny i łatwy w obsłudze
terminal, dla firm realizujących
płatności przy stanowisku
kasowym.

Ingenico iCT220
Segmenty rynku
• Hotele
• Restauracje
• Punkty handlowe
• Punkty usługowe
• Sprzedaż wysyłkowa
• Zamówienia telefoniczne
• Kioski
• Obiekty sportowe

Lokalni przedstawiciele i serwis
Aby zapewnić naszym klientom maksimum korzyści, Elavon
oferuje szeroki wybór terminali oraz ich serwisowanie zdalnie
i na miejscu. Współpracujemy tylko z certyfikowanymi
firmami, które zapewniają naszym klientom instalację,
szkolenia oraz bieżące wsparcie.

Usługi dodatkowe zwiększające
przychody Twojej firmy
Elavon oferuje dużo więcej niż obsługę płatności. Chcemy,
żeby Twoja firma rozwijała się razem z nami. Oprócz
możliwości uzyskania większych przychodów dzięki
akceptacji kart płatniczych, Elavon oferuje również szereg
usług dodatkowych:
Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC)
Zyskuj dodatkowe przychody jednocześnie zapewniając
kompleksową obsługę swoim zagranicznym klientom.
Korzystając z DCC Twoi klienci będą dokładnie wiedzieć, ile
wyniesie ostateczna kwota transakcji w walucie ich karty, już
w momencie rozpoczęcia transakcji. Gwarantujemy, że nasze
kursy wymiany walut są korzystniejsze, niż te oferowane
w kantorach czy hotelach. Każdy wydruk DCC z terminala
wskazuje wyraźnie kwotę zakupu w lokalnej walucie, kurs
wymiany waluty oraz ostateczną kwotę w walucie karty.
Doładowania telefonów komórkowych (Pre-paid)
Oferowanie kodów doładowujących do telefonów
komórkowych to kolejny sposób pozyskiwania nowych
klientów oraz dodatkowego przychodu dla Twojej firmy.
Sprzedaż prepaidów jest łatwa i szybka dzięki nowoczesnej
platformie Elavon, a usługa doładowania jest coraz bardziej
popularna wśród użytkowników telefonów komórkowych.
CashBack
Wygodna dla Klienta usługa wypłaty gotówki przy
płatności kartą, pozwalająca jednocześnie na generowanie
dodatkowego przychodu dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami
W zależności od rodzaju działalności, którą prowadzisz,
możesz potrzebować różnych rozwiązań. Elavon oferuje
usługi odpowiadające na wszystkie potrzeby Twojej firmy w korzystnej cenie.
W celu omówienia Twoich indywidualnych potrzeb
skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem:
22 381 31 78 lub wyślij e-mail pod adres:
terminale@elavon.com

www.elavon.pl
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