
Para postos de combustível que 

valorizam segurança e eficiência

no Pagamento. 

ÁREAS DE NEGÓCIO

Terminal simples ou duplo especialmente adaptado para funcionamento em postos de abastecimento de combustível, onde assegura os 
pagamentos autorizados pelo sistema bancário.
Equipamento desenhado para trabalhar em ambientes não atendidos podendo assumir o controlo de uma bomba ou a totalidade do posto.
Permite a utilização em self-service aos detentores de cartões bancários, sendo aceites cartões de débito ou crédito.
Dependendo da configuração, pode trabalhar em concorrência com o abastecedor do próprio posto, garantindo a tesouraria individual de cada 
um dos intervenientes no processo. 

1560 mm

425mm

BENEFÍCIOS

SEGURANÇA
A tecnologia de ponta desta solução permite 
o aumento de segurança no pagamento e a 
automatização de bombas eletromecânicas 
permite a autenticação e controlo de toda a 
informação.  

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 e um melhor serviço ao 
cliente, disponibilidade total (24x7). 

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

Terminal Exterior 
de Pagamento



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

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

> Equipamento que pode trabalhar autónomamente ou integrado numa rede de gestão

> Trabalhando autonomamente reporta toda a atividade através da infraestrutura de comunicação disponibilizada,

   podendo concentrar em site criado para o efeito toda a atividade

> Trabalhando encastrado na estrutura de postos funciona como “slave” de uma consola da qual recebe as autorizações de

   prestações de serviços e à qual reporta a atividade

> O equipamento pode automatizar o processamento para as bombas eletromecânicas, garantindo a captura dos sinais de

   agulheta, gerador de impulsos e controlo de motor através de eletrónica desenvolvida para o efeito

Zarph S.A.

ECRÃ 

Standard 2 x 20 caracteres

DIMENSÕES

Altura

Largura

Profundidade

1.560 mm

425 mm

450 mm

PESO

50 kg

CARTÕES ACEITES

Cartões bancários débito ou crédito 
e cartões de fidelização

ESTRUTURA EXTERNA

Aço 3 mm

IMPRESSORA

Integrada

CERTIFICAÇÃO

SIBS para compra e compra com 
autorização

MÓDULO DE SEGURANÇA

Glintt Titan

TECLADO

Anti vandálico

SISTEMA OPERATIVO

Linux

COMUNICAÇÕES

Standard

Opção

TCP / IP, Série

Sob Consulta

LEITOR DE CARTÕES

Standard Magnético / Chip

CPU

PC Based

O OPT, “Outdoor Payment Terminal”, disponibiliza as operações de pagamento automático para ambientes não atendidos (Postos 
de Combustível). No sentido de maximizar a rentabilidade do equipamento, foi desenvolvida uma opção designada como “OPT de 
posto”, em que um só equipamento gere o posto na totalidade, independentemente do número de mangueiras existentes.
 
Principais Características:

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 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


