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Plăți mobile sigure
CASIO prezintă noul terminal multifuncțional IT-9000, care este un sistem de
plăți / portabil inovator pentru folosire din mers în multe sectoare diferite.
Datorită imprimantei de mare viteză integrată, imager-ului 2D, camerei digitale
și UMTS, dispozitivul comod oferă tot ce aveți nevoie pentru introducerea de
date mobile și pentru crearea de documente. Când este utilizat în combinație cu
terminalul de carduri de credit CCV Vx670 aprobat DK (Sectorul Bancar
German / ZKA [Comitetul Central de Credit]), terminalul permite plățile mobile
sigure să fie efectuate folosind carduri de credit și debit (cip / bandă magnetică)
în Germania și multe alte țări europene.
Terminalul multifuncțional robust CASIO IT-9000 este ideal pentru utilizare ca POS mobil
pentru vânzările din exterior, în târguri, piețe și servicii de livrare. Datorită imprimantei
sale de chitanțe eficiente, terminalul este în mod special potrivit pentru vânzările de bilete
la evenimente sau în parcuri auto și pentru utilizarea pe calea ferată și la companiile de
transport. Ca rezultat, suportă o varietate de sarcini unde datele trebuie să fie salvate și
chitanțele printale pe loc. Serviciile de securitate pot folosi GPS-ul pentru a documenta
poziția exactă a unei infracțiuni de parcare, de exemplu, și o poate fotografia folosind o
cameră digitală. Imprimanta de chitanțe generează tichetele de parcare imediat. În sectorul
de servicii de furnizare, consumul de date poate fi înregistrat din mers și tipărit imediat.
Atunci când este utilizat în organizațiile de servicii, rapoartele pot fi printate imediat pe
teren și chitanțele pot fi emise pentru plăți. Orice comenzi de piese de schimb pot fi
introduse imediat folosind UMTS.
Imprimanta integrată este capabilă de a procesa lățimi diferite de hârtie termică.
Designul modernizat protejează interiorul imprimantei chiar mai eficient de praf și ploaie
atunci când este folosită afara. O altă caracteristică nouă este alimentare cu hârtie
bidirecțională, care reduce timpul de imprimare și lungimea de printare. Un cititor-bloc de
coduri, care înregistrează consumul de hârtie prin intermediul unui cod aplicat pe partea
din spate a biletului, oferă securitate împotriva temperării biletului. O autentificare cu card
NCF garantează că aparatul este protejat împotriva utilizării neautorizate.
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CASIO IT-9000 este disponibil în zece modele standard și pot fi adaptate
pentru aplicații potențiale într-o manieră foarte eficientă. Atunci când este utilizat
împreună cu terminalul de carduri de credit CCV Vx670 aprobat DK (Sectorul Bancar
German / Comitetul Central de Credit), terminalul poate fi utilizat de asemenea pentru a
face plăți fără numerar folosind debit intern și internațional și carduri de credit. Pentru a
face acest lucru, IT-9000 comunică cu pad-ul PIN prin Bluetooth și transmite valoarea
facturii calculată. Pentru a procesa tranzacțiile sigur, pad-ul PIN folosește Casio IT-9000
pentru a trimite datele despre plată criptate către sistemele de autorizare din sectorul de
credit prin intermediul serviciilor UMTS. Rezultatul este afișat pe pad-ul PIN și pe chitanță,
în conformitate cu orientările și reglementările din sectorul serviciilor de credit.
Casio IT-9000 are 256 MB RAM, 256 MB FROM și este furnizat cu Windows ® Embedded CE
6.0, sau, alternativ, cu Windows® Embedded Handheld 6.5. La aproximativ 625 de grame,
compactul
terminal multifuncțional stă bine în mâna dvs., făcându-l terminalul portabil ideal pentru
utilizare din mișcare. Pachetul de ansamblu este foarte util atunci când cantități mari
trebuie să fie imprimate la fața locului. Bateria baterie reîncărcabilă litiu-ion puternică și
sistemul de management de putere al IT-9000 permite timp de operare de aproximativ 12
ore. Dispozitivul vine cu o carcasă robustă, este sigur împotriva stropirii și prafului (IP54) și
chiar lucrează la temperaturi de minus 20 de grade Celsius. În ciuda caracteristicile sale
numeroase, aparatul este ușor și robust și chiar și rezistă căzăturilor de la înălțimi de până
la 1.5 metri.
Thomas Uppenkamp,Manager al diviziei Mobile Industrial Solutions la CASIO Europe GmbH
în Norderstedt, Germania, îi place să sublinieze referințele bine-cunoscute despre
utilizările modelul anterior al noului IT-9000 cu mare satisfacție: "Doar Deutsche Bahn AG
utilizează peste 13.000 de
dispozitive. Alte căi ferate naționale și companii regionale de transport, precum și o gamă
largă de organizații de vânzări și service, sunt printre clienți noștri mulțumiți."
Pentru mai multe informații despre IT-9000, contactați
Euroimpact Srl.
Str. Ceahlaul Nr.10, Bl. 28, Ap.56, Parter,
Sector 6, Bucuresti, cod postal : 060378
Tel.: 031-4188606 , 0735-853564, 0722-306489
Fax: 031-8007743
Email: office@euroimpact.ro - www.euroimpact.ro
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CCV Deutschland este furnizorul de soluții de procesări de tranzacții electronice inovator
și orientat spre viitor. Soluțiile CCV sunt utilizate pentru de plăți (punct de vânzare) și în
sectorul de eHealth (servicii de sănătate suportate prin procesări și comunicări
electronice). Prin intermediul selecției sale largi de hardware și soluțiile noastre de servicii
pe bază de acCEPT, CCV sunt capabile de a garanta economii de cost și eficiență crescută la
casă pentru piața de retail, în special. CCV Germania face parte din organizația europeană
CCV International, care are sediul social în Arnhem, Olanda. Ca unul dintre cele mai mari
"Parteneri Internaționali Verizone" (VIP – Verizone International Partners), CCV oferă
terminale de plată de înaltă calitate, cu succes internațional cu standarde DK (ZKA)
aplicabile pe piața germană.

