
Programvaren paypoint 

Alle terminaler fra Point leveres med programvaren paypoint. paypoint er seneste generasjon programvare for 

betalingsterminaler. Mer enn 20 års erfaring og utvikling innen betalingsløsninger ligger bak. Det betyr at du som bruker av  

paypoint kan være trygg på at betalingsterminalen til enhver tid tilfredsstiller de krav som stilles til betalingsløsninger.

paypoint er mer enn standard programvare for betalingsterminaler. Den inneholder også et spekter av tilleggsfunksjonaliteter 

som paypoint.kasse, paypoint.rapport, paypoint.taxi, paypoint.connect, paypoint.vpn med mer. Dette gjør paypoint til 
den mest komplette betalingsløsningen for alle bransjer.

paypoint programvare er enkel å tilpasse, enkel å lære, enkel å administrere og enkel å integrere.

For mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller Point på tlf. 815 02 200. Se www.point.no for forhandleroversikt.

Manuell kortleser
Xenteo har en manuell kortleser for magnetstripe og chip-kort med chip-kort-interface og 

kryptert forbindelse mellom kortleser og terminal. Kortleseren krypterer også innholdet 

på kortet når det settes inn i leseren. Dette gjør at kortleseren er klart for å innfri også 

fremtidige krav til sikkerhet.

Tastatur velegnet for utendørs bruk
Terminalen har bakgrunnsbelyst og ergonomisk tastatur. Polymerteknologi og 

metalltastatur gjør Xenteo velegnet for utendørs bruk.

Display
Xenteo er utstyrt med bakgrunnsbelyst antirefleks og ripesikkert display.

Kommunikasjon
Ethernett (standard)
PSTN
ISDN
GSM/GPRS
Prosessor
2 x 32 bit ARM
32 Mb RAM
32 Mb Flash

Miljø
Temp. fra -20 til +70 grader C
Luftfuktighet 0-90 %
 
Programvare
Linux operativsystem

Tastatur
Bakgrunnsbelyst
12 store taster
4 funksjonstaster

Størrelse og vekt
Kortleser: 72,5x108x159  mm, 
700 g 
Terminal: 168x110x46 mm, 
750 g
Display
Bakgrunnsbel
Grafisk 128 x 64 pixler
Kortleser
Manuell hybrid leser
Chipleser EMV level 1.2
PCI PED, CE
Magnetstripe ISO 1/2/3

Xenteo tekniske data
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Prosessor 2 x 32 bit ARM • 32 Mb RAM • 32 Mb Flash

Display Bakgrunnsbelyst • Grafisk 128 x 64 pixler

Kommunikasjon Ethernett (standard)

Kortleser Manuell hybrid leser • Chipleser EMV 4x level 1.2 • PCI PED, CE 
• Magnetstripe ISO 1/2/3

Tastatur Bakgrunnsbelyst • 12 store taster • 4 funksjonstaster

Miljø Temp. fra -20 til +70 grader C • Luftfuktighet 0-90 %

Størrelse og vekt Kortleser: 159x108x73 mm (lxwxh) • 700 g 
PinPad: 168x110x47 mm (lxwxh) • 750 g

XENTEO TEKNISKE DATA

For mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller Verifone på tlf. 815 02 200. 
Se www.verifone.no for forhandleroversikt.

UBETJENT TERMINAL XENTEO ECO WWW.VERIFONE.NO

SPESIAL- 
DESIGNET 
FOR SELV-
BETJENING
En fleksibel terminal som kan brukes så og si overalt. Det vanntette metalltastaturet gjør 
den godt egnet i selvbetjente og tøffe miljøer. Terminalen har ethernet som standard. 
Leveres med programvaren paypoint. 

Manuell 
kortleser

Velegnet 
for utendørs 
bruk

Solid display

Manuell kortleser 
For magnetstripe og chip-kort med chip-kort-interface og kryptert forbindelse mellom 
kortleser og terminal. Krypterer innholdet på kortet når det settes inn i leseren – noe 
som også innfrir fremtidige krav til sikkerhet. Xenteo ECO er PCI 3.X-sertifisert.

Velegnet for utendørs bruk 
Bakgrunnsbelyst og ergonomisk tastatur; polymerteknologi og metalltastatur.

Solid display 
Bakgrunnsbelyst antirefleks og ripesikkert display.

PROGRAMVAREN PAYPOINT

Alle terminaler fra Verifone leveres med paypoint – den seneste generasjon 
programvare for betalingsterminaler. Paypoint er basert på 25 års erfaring med 
utvikling av betalingsløsninger. Dette gjør at du som bruker kan være trygg på at 
betalingsterminalen til enhver tid tilfredsstiller alle krav. Paypoint er en komplett 
betalingsløsning for alle bransjer. Den er enkel å tilpasse, lære, administrere og 
integrere.

XENTEO
Xenteo har et vanntett metalltastatur som gjør at den er meget godt egnet i 

selvbetjente og i tøffe miljøer. Terminalen har ethernet som standard og mulighet for 

tilleggskort for ISDN og GSM/GPRS. Det gjør Xenteo til en meget fleksibel terminal 

som kan benyttes så og si overalt.

Alle Points terminaler leveres med paypoint programvare. paypoint programvare er 

enkel å tilpasse, enkel å lære, enkel å administrere og enkel å integrere.

Betalingsterminal for selvbetjente miljøer
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