
ÁREAS DE NEGÓCIO

Este módulo de pagamento pode ser utilizado em qualquer equipamento de venda ao público sendo especialmente adaptado para ambientes 
não atendidos tais como: Tesouraria da Administração Pública e Hospitais, Restaurantes, Serviços Financeiros, Centros Comerciais, 
Universidades, Hotéis,  Aeroportos, Postos de Combustível, Estações de Comboios, Parques de Estacionamento, Bilhética.   

BENEFÍCIOS

SEGURANÇA
Com base em tecnologia de ponta, esta solução
permite aumentar a segurança no pagamento
e acesso a uma informação exata sobre
os valores creditados pelo sistema bancário
através do report de comissões no processo.  

EFICIÊNCIA
Uma solução que permite uma maior mobilidade
de recursos humanos para outros postos de
trabalho o que se reflete  numa redução de custos 
operacionais.

FLEXIBILIDADE
Uma solução que se adapta às necessidades 
do cliente e que é de fácil integração no 
sistema de gestão da empresa.460mm

180mm

Solução de sistema 
de Pagamento

Módulo de 
Pagamento

Para empresas que valorizam

segurança e eficiência no

pagamento.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

ECRÃ 

Standard LCD 5,7” Touch

DIMENSÕES

Altura

Largura

Profundidade

460 mm

180 mm

400 mm

PESO

25 kg

CARTÕES ACEITES

Débito
Crédito
Fidelização

ESTRUTURA EXTERNA

Aço 3 mm

CERTIFICAÇÃO

SIBS para compra e compra com 
autorização
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COMUNICAÇÕES

Standard

Opção

TCP / IP, Série

Sob Consulta

IMPRESSORA

Integrada

SISTEMA OPERATIVO

Linux

LEITOR DE CARTÕES

Standard Magnético / Chip

CPU

PC Based

O módulo de pagamentos para ambientes não atendidos disponibiliza os meios eletrónicos necessários à efetivação das 
operações de pagamento automático.
Pode ser fornecido para integração em “OEM” nos equipamentos disponibilizados pelo cliente, ou equipamentos para serem 
integrados externamente aos equipamentos do cliente.

CARATERÍSTICAS DA PLATAFORMA WEB 

> Informação “Online”
> Pagamento por equipamento
> Pagamento por local
> Análise de pagamentos de acordo com critérios 

pré-definidos
> Volume de Pagamentos
> Informação de gestão (fechos)
> Estado de funcionamento da rede suportada
> Monitorização da rede
> Receção e avaliação de eventos

> Segurança
> Disponibilidade total: 24 x 7
> Alertas via Email/SMS
> Manutenção

> Emissão de alertas
> Pedidos de intervenção
> Controlo de equipas de manuntenção
> Manutenção remota

Esta solução é integrada numa plataforma web que permite a 
todos os intervenientes a gestão de informação em tempo 
real, garantindo eficiência no processo e maximização da 
rentabilidade do equipamento.
Permite saber os montantes exatos creditados em conta, ou 
seja o valor de pagamento de clientes deduzido das comis-
sões bancárias aplicadas para cada tipo de contrato de 
suporte dos cartões utilizados como meios de pagamentos.

PLATAFORMA WEB

Solução


