
Para empresas que valorizam 

Segurança e eficiência no 

Pagamento.

ÁREAS DE NEGÓCIO

Este quiosque de pagamento pode ser utilizado em qualquer equipamento de venda ao público sendo especialmente adaptado para ambientes 
não atendidos tais como: Postos de Turismo, Organismos na área da Saúde, Administração Pública, Hospitais, Restaurantes, Serviços Financeiros, 
Centros Comerciais, Universidades, Hotéis,  Aeroportos, Postos de Combustível, Estações de Comboio entre outras áreas. 

BENEFÍCIOS
SEGURANÇA
Com base em tecnologia de ponta, esta solução 
permite aumentar a segurança no pagamento e 
acesso a uma informação exata sobre 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.  

420mm

1600mm

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

Solução de sistemas 
de Pagamento

Quiosque de 
Pagamento



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

CAPACIDADE DE COFRE 

Notas Standard

Moedas reciclagem 
3 denominações

Notas reciclagem
1 denominação

Até 600

Até 30

Até 20.000 
(limite peso)Moedas Standard

Sob Consulta

PAGAMENTO

Notas

Moedas

Nota a nota

Moeda a moeda

 

DIMENSÕES 

Altura

Largura

Profundidade

1.600 mm

420 mm

460 mm

PESO

120 kg

CARTÕES ACEITES

Débito
Crédito
Fidelização

ESTRUTURA EXTERNA

Aço 3 mm

IMPRESSORA

Integrada

CERTIFICAÇÃO

SIBS para compra e compra com 
autorização

MÓDULO DE SEGURANÇA

Glintt Titan

TECLADO

Touch screen e integração no Módulo
de Segurança

SISTEMA OPERATIVO

Linux

Rua Alves Redol, n.º 9, Loja C  ·  2675-285 Odivelas
+351 219 382 300  ·  geral@zarph.com  ·  www.zarph.com

Zarph S.A.

COMUNICAÇÕES

Standard

Opção

TCP / IP, Série

Sob Consulta

LEITOR DE CARTÕES

Standard Magnético / Chip

CPU

PC Based

LCD 5,7” Touch

Sob Consulta

ECRÃ 

Standard

Opção

O Quiosque de pagamento é uma solução de utilização genérica capaz de aceitar qualquer pagamento solicitado por uma 
aplicação de gestão externa ou interna ao equipamento. 
Disponibiliza para o efeito os meios de pagamento necessários, tais como noteiros, moedeiros e módulos de pagamento 
automático, através do qual as funções de pagamento são asseguradas e controladas.
O equipamento pode ter uma aplicação específica de venda de produto ou serviços, sendo neste caso autónomo, ou ser “escravo” 
de uma aplicação externa sendo, neste caso um prestador de serviços de pagamento e segurança do processo de aplicação 
externa que de alguma forma acedem aos serviços disponibilizados pelo equipamento.

Solução

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 SMS/e-mail
> 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


