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VERIFONE V400 ON PARAS
RATKAISU MAKSUTAPAHTUMIEN
VASTAANOTTAMISEEN.

Paranna asiakastyytyväisyyttä
ReceiptHeron eKuiteilla
Lue lisää: getreceipthero.com

Kannettava V400m on markkinoiden pienin ja nopein maksupääte. Ennennäkemättömän nopea, 4G-, WiFi- ja Bluetooth-yhteyksillä toimiva langaton pääte on kaupantekijän joustavin kumppani tiskille, pöytiin tai vaikka messuille. Kuitit tulostuvat päätteen
nopealla, sisään rakennetulla kuittitulostimella.
V400 vastaanottaa maksut kaikilla maksutavoilla, NFC-lukija lukee lähimaksut salamannopeasti. Roisketiiviin päätteen isolla 3,5” Gorilla Glass –teknologialla suojatulla
kosketusnäytöllä pyörii vaikka video.
Verifonen kehittämä luotettava maksupäätesovellus takaa sujuvan maksamisen 24/7
ja päätteen turvaominaisuudet tarjoavat alan parhaan tietosuojan.

VERIFONE P400 ON
EDISTYKSELLISIN KASSAAN
LIITETTÄVÄ MAKSUPÄÄTE.
Kiinteä P400 on roisketiivis ja kestävä maksupääte, joka on helppo liittää suoraan
olemassa olevaan laajakaistaan tai WiFi.
P400 on ylivoimainen ratkaisu tiskillä tapahtuville maksutapahtumille. Sen 3,5” Gorilla
Glass HVGA-kosketusnäyttö, suuret näppäimet ja Verifonen kehittämä maksupääteohjelmisto takaavat turvallisen ja sujuvan maksamisen 24/7. Lähi- ja mobiilimaksaminen hoituu nopeasti sisäänrakennetulla NFC-lukijalla.
Ota yhteyttä kassajärjestelmätoimittajaasi tai katso lähin jälleenmyyjäsi
osoitteesta www.verifone.fi.

YOMANI–MAKSUPÄÄTE
Kiinteä, kassaan integroitava Yomani on markkinoiden suosituin
maksupääte. Värillisellä näytöllä ja NFC-lukijalla varustetun
Yomanin nopeus, käytettävyys ja turvallisuus yhdistettynä palkittuun
muotoiluun, tekevät siitä markkinoiden suosituimman maksupäätteen.

P400
Yomanin suuri näyttö opastaa käyttäjää
maksamisen jokaisessa vaiheessa ja selkeät valaistut näppäimet löytyvät mukavasti
hyvin suojatusta näppäimistöstä.

V400

BlueCommerce
VERKKOKAUPPIAILLE
Verifonen Bluecommerce on monipuolinen ja turvallinen palvelu verkkomaksujen vastaanottamiseen ja
käsittelemiseen.

Lyhyen tilitysajan ja selkeän tilitysmallin ansiosta kauppias
saa rahat tililleen nopeasti ja vastaanotetut tilityserät on helppo kohdistaa suoraan myynteihin.

Siinä on markkinoiden laajin maksutapavalikoima, yhteensä
yli 50 eri – myös monikansalliset markkinat kattavaa – maksutapaa.
BlueCommerce lisää kauppiaan myyntiä uusien ja palaavien
asiakkaiden myötä. Kerran vahvasti tunnistettu asiakas voi
jatkossa maksaa ostoksensa nopeasti ja turvallisesti kaikissa
niissä verkkokaupoissa, joissa Verifonen maksulomake on
käytössä.
RAPORTOINTIPALVELU
Kauppias seuraa maksutapahtumia raportointipalvelussa. Samalla raportointityökalulla voidaan tarvittaessa seurata myös
kivijalkamyymälän maksutapahtumia.
MOBIILIOPTIMOITU
Mobiilioptimoitu maksulomake soveltuu erinomaisesti mobiilisovelluksiin. Se mahdollistaa maksutapahtumien tekemisen
missä tahansa.

• turvallinen
• mobiilioptimoitu
• raportointipalvelu
• palautusten hallinta
• lyhyt tilitysaika

LAAJENNETTU ASIAKASPALVELU
Laajennetun asiakaspalvelun aukioloajat:

VERIFONE FINLAND OY
Vantaankoskentie 14 C, 01670 Vantaa, Puh. 09 477 433 40, myynti@verifone.fi, www.verifone.fi

26022020. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

• Ma-Pe 8.00 – 21.00
• La 9.00 – 18.00
• Su 12.00 – 18.00

