Multifunkčný samoobslužný
platobný terminál
Určený do vonkajšieho i vnútorného prostredia

inovatívny prozákaznícky bezpečný

Inovatívne,
jednoduché,
prozákaznícke
riešenie

13+
platobných možností

13 000€
priemerné ušetrené náklady
v 24/7 režime

14%
nárast služieb
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Inovatívny

Bezpečný

Prozákaznícky

PayStation je inovatívny multifunkčný samoobslužný platobný terminál určený pre retailový
segment zákazníkov. Terminál
s dotykovým displejom umožňuje zákazníkom veľmi jednoducho
a pritom bezpečne zrealizovať
platbu za akékoľvek produkty
a služby. Samoobslužnosť platobného terminálu PayStation
navyše poskytuje nepretržitú
24-hodinovú dobu prevádzkovania. Vďaka PayStation
ušetríte náklady na prevádzku
a zvýšite rast vašich tržieb.

Počas neprítomnosti obsluhy
je PayStation v automatickom
samoobslužnom režime. Platba
prebieha len s predautorizáciou
karty zákazníka, čím je garantovaná maximálna bezpečnosť
celej transakcie. Pokiaľ chcete
ešte viac zvýšiť užívateľský komfort a zabezpečiť pre zákazníkov
vyššiu mieru bezpečnosti, systém vám umožňuje inštalovať
IP kamery či interkom.

PayStation je intuitívny a ľahko
ovládateľný. Dotykový displej
naviguje vašich zákazníkov
prostredníctvom obrázkov
so zrozumiteľnými textami
a dokáže s nimi komunikovať
v rôznych svetových jazykoch.
V čase nečinnosti sa na multifunkčnom displeji zobrazuje
multimediálny obsah, vďaka
čomu sa PayStation mení na
moderný nástroj marketingovej
komunikácie.

Variabilné platobné možnosti
PayStation vďaka svojej vysokej
modularite podporuje všetky
bežne dostupné a požadované
platobné systémy. Vaši zákazníci
môžu platiť okrem hotovosti bežnou bankovou kartou, predplatenou kartou, kartami a čipmi RFID.

Stačí iba osadiť,
implementovať
interface
a predávať
Moderné plug-in
riešenie

Efektívny nástroj
marketingovej komunikácie

Prevádzka
a servisné krytie

Terminál je kompatibilný s väčšinou pokladničných systémov
a to prostredníctvom štandardného rozhrania. Platobný
systém sa dá jednoducho integrovať na takmer všetky predajné miesta.

PayStation má multifunkčný
dotykový displej, ktorý sa v okamihu mení na účinný nástroj
marketingovej komunikácie. Je
len na vás, či prostredníctvom
neho odkomunikujete benefity vašich lojalitných programov,
alebo novú reklamnú kampaň.
PayStation podporuje videá
i aplikácie, ktoré ich takto
môžu ešte viac zefektívniť. Navyše cez PayStation dokážete
komunikovať personalizo vanú ponuku pre konkrétnych
zákazníkov.

PayStation je robustné certifikované riešenie odolné voči
vandalizmu, poškodeniu či
zneužitiu. Vďaka integrovanému
vykurovaniu a vetraniu je vhodné
do akýchkoľvek indoorových, či
outdoorových podmienok. Bežná
prevádzka PayStation vyžaduje
zo strany obsluhy len dopĺňanie
papiera do tlačiarne cez dedikovaný otvor. Veľká rolka papiera vystačí na viac ako 1 200
bločkov. Monitoring zariadenia je realizovaný na diaľku so
servisným krytím 24/7, 365 dní
v roku, s minimálnymi nákladmi na údržbu. Prevádzka celého cloud-riešenia je
možná v datacentre spoločnosti
Datapac, alebo v inom
ľubovoľnom datacentre. Stačí
iba osadiť, implementovať jednoduchý interface a predávať.

Zariadenie je zároveň nezávislé
od existujúcich informačných
systémov. Jedinečné riešenie je
založené na modernej PC technológii s najnovším operačným
systémom a plne prispôsobiteľným aplikačným softvérom
podľa želania klienta.

"Paypal, Viamo,
CardPay, Google Pay,
Amazon Pay"

Riešenie vám umožňuje implementovať nové aplikácie. PayStation tak môže podporovať
napríklad platby cez Paypal,
Viamo, CardPay, Google Pay, Amazon Pay a podobne. Zároveň môže
poskytovať úhradu faktúr, uplatňovanie voucherov, skenovanie QR
kódov a iné.
Dizajn a umiestnenie
Vonkajší vzhľad PayStation sa
plne prispôsobí vášmu korporátnemu dizajnu. Okrem možnosti
zmeny farebnosti ovládacieho
dotykového softvéru, si môžete
prispôsobiť aj spôsob uchytenia
zariadenia na stojan, stenu, či iné
zariadenie. Pre inštaláciu máte
k dispozícii dve alternatívy: jednostranné́ alebo obojstranné prevedenie PayStation.

"Zariadenie je
zároveň nezávislé od
existujúcich
informačných
systémov."
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609 mm
490 mm

Technické
parametre
obojstranné
/ jednostranné

Šírka

Hĺbka

Výška

Výška
S podstavcom

Váha

609 mm

Základňa

490 mm

1 280 mm

51 kg / 28,52 kg

500 mm / 351 mm
Rozmer vrchnej časti
205 mm / 205 mm
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PayStation

Napájacie
napätie

Ovládacie
napätie

Ochrana pred
úrazom

Krytie

Pracovný
teplotný rozsah

230VAC / 50Hz

12VDC + 24VDC / 50Hz

10A / 0,03A

IP34

-30 °C až +50 °C

PayStation
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Datapac je firma, v ktorej sa skĺbili
viac ako 20-ročné skúsenosti
s inováciami. Hlavnou činnosťou je vývoj
a implementácia informačných systémov
pre riadenie maloobchodných sietí
a služieb v oblasti pokročilej analytiky. Pri
vývoji držíme krok s najnovšími trendmi
a technológiami a našich zákazníkov
naviac podporujeme profesionálnymi
servisnými službami. V tom čo robíme,
sme silným a spoľahlivým partnerom na
európskom trhu.

Ak vás zaujíma viac:
Datapac s.r.o.
Elektrárenská 1394/4
831 04 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 3923 7000
obchod@datapac.sk
www.datapac.sk

