Vaste betaalterminal
iCT250
Zeer complete betaalterminal en klaar
voor de toekomst

Rekent af met gedoe!

Over Paqar
Paqar is de nieuwe naam voor betaalsystemen. Voor koop en huur. Van vaste betaalsystemen tot
mobiel afrekenen. Van contactloos betalen tot service & support. En alles wat daarbij hoort. Alleen
anders dan u gewend bent. We maken het voor u namelijk allemaal veel makkelijker. De terminals
van Paqar voldoen aan alle veiligheidseisen, voor een snelle en veilige transactie. Voor vast pin
apparaten of mobiele pinapparaten, voor huur of koop, Paqar rekent af met gedoe!
Paqar levert, installeert en beheerd betaalterminals binnen Europa. Alle software voor onze
pinapparaten wordt in eigen huis ontwikkeld. Dat garandeert continuïteit en het razendsnel kunnen
inspelen op veranderingen. Ook beschikt Paqar over een eigen, zeer goed opgeleid serviceteam.
Paqar stelt de klant voorop en ontzorgt.

We zijn er voor u
Bij Paqar kan iedereen terecht die op een slimme, veilige en makkelijke manier wil afrekenen. Via
iPhone, mobiele pinapparaat of vaste pinapparaat, het kan allemaal. Paqar levert slimme
oplossingen voor alle situaties waarin afgerekend moet worden.

Paqar is onder andere ideaal in de volgende afrekenomgevingen…











horeca
evenementen/hospitality
detailhandel
banken
postkantoren
retail/retailketens
in- en verkoopcombinaties
groothandel
openbaar vervoer
parking












taxi’s/taxicentrales
rijscholen
ambulante handel
tankstations
deurwaarders
apothekers
tandartsen
accountants
transport, pakjes- en
koeriersdiensten
vending

Transacties
U kunt uw transacties inregelen met uw bank. De bank zorgt dat de pinbetaling rechtstreeks op uw
rekening komt. Als u wilt dat wij dit voor u gaan inregelen dan is dat mogelijk. Het voordeel hiervan
is dat u alles onder een dak heeft, scherp transactie tarief en het pinapparaat kan zeer snel worden
geleverd. Paqar rekent echt af met gedoe!
Als u wilt dat paqar de transacties voor u inregelt? Vraag dan naar het in te vullen formulier
“Acquiring”

iCT250 Ingenico
Vaste betaalterminal
De betaalterminals van Paqar zijn flexibel en betrouwbaar. De iCT250 betaalterminal is uitermate
geschikt voor op een vaste plek, met de iCT250 kunt u uw klant snel en eenvoudig laten pinnen. U
biedt uw klanten de beste service en u bent verzekerd van een snelle, gemakkelijke en veilige
betaaloplossing.

Algemeen
De iCT250 biedt als vaste betaalterminal op de balie of counter flexibiliteit en betrouwbaarheid. De
terminal is compact, klein en eenvoudig in gebruik! Daarnaast is hij klaar voor de toekomst met NFC
contactloos betalen.

Styling
Het compacte design, ergonomische stijl en functionaliteit maakt de iCT250 tot ‘de’ pinautomaat
voor op de balie. Door het duidelijk te lezen kleuren display en een toetsenbord met grote knoppen
en cijfers is deze pinautomaat perfect te hanteren en eenvoudig in gebruik bij uw klanten.

Veiligheid
De betaalterminals van Paqar voldoen aan de aller strengste
voorwaarden. U en uw klant kunnen hierdoor altijd vertrouwen op
een veilige en snelle transactie.

Connectiviteit
Deze compacte betaalterminal is de snelste in zijn klasse. U bent
altijd verzekerd van hoge transactiesnelheden in combinatie met
ons PMS (Payment Management Systeem).
De iCT250 maakt gebruik van een vaste internet verbinding
waardoor u eenvoudig en snel uw pinbetalingen kunt verwerken.

Contactloos betalen
De ICT 250 is voorzien van een NFC reader. De NFC reader ontsluit de contactloze betaling. Bij
bedragen tot 25 euro kan de klant doormiddel van zijn bankpas tegen de terminal aan te houden een
kaartbetaling verrichten. De klant hoeft zijn pas niet meer in het pinapparaat te stoppen en ook geen
pincode in te voeren. Voor de retailer betekend dit een extra snelle pin afhandeling.

Product specificaties








Standalone pinautomaat
Integratie binnen huidige betaalomgeving ook mogelijk
Compact design
Kleuren scherm
Geïntegreerde Bonprinter
Contactloos (NFC) betalen
Communicatie via internet (TCP/IP)

Toekomst
Alle terminals van Paqar zijn klaar voor de toekomst. De iCT250 is ook voorzien van een NFC reader
voor contactloos betalen.

Ingenico
Ingenico is wereldwijd een toonaangevende leverancier van pinapparaten. Door de jarenlange
ervaring en vooruitstrevende technologien zijn zij al jaren marktleider. Ingenico heeft wereldwijd
meer dan 3 miljoen werkende pinapparaten. Paqar is vanwege de vooruitstrevendheid en stabiliteit
van de pinapparaten van Ingenico, al jarenlang partner.

iCT250
Technische specificaties
iCT220
Processor

Terminal
ARM9 & ARM7
450 MIPS & 50 MIPS

Geheugen

RAM/Flash

Verwijderbaar geheugen
Terminal Communicatie

μSD Card
Dial-Up Modem
Ethernet
GPRS

SAM slots
Kaartlezers

Display
Keyboard

Buzzer
Thermale printer
Terminal Connectiviteit

Stroom aansluiting
Batterij
Grootte (in mm)
Gewicht (in gr)
Aanpassing

Omgeving

PCI PTS V2

•
•
8MB/16MB
16MB/16MB
32MB/128MB
Optioneel

Snelheid in lijnen per seconde
RS232
USB Host
USB B Slave
Stroom aansluiting
Externe aansluiting

•
Optioneel
2
1(+1 optioneel)
Track 1/2/3
Optioneel
•
•
15
4
•
•
18 lps
1 (+1 optioneel)
1
1
1
230V 50Hz

Terminal
Papier rol
Terminal (zonder papierrol of kabel)
Lens
Print cover
Top Casing
Werkzaam bij Temperatuur
Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur
Werkzaam bij Vochtigheid 85% HR bij +40°C
Online & Offline

83 x 185 x63
58/Ø40
325
Optioneel
Optioneel
Optioneel
5 tot 45 °C
min 20 tot plus 55 °C
85% HR bij +40°C
•

Smart card
Magnetische strip
Contactloos
Achtergrondverlichting
TFT kleur QVGA 320x240 pixels
Hoeveelheid toetsen
Functie- en navigatie toetsen
Achtergrondverlichting

iCT250
Prijzen & Contact
iCT250

Eenmalige preparatie kosten

Huur*
€ 30,€ 26,€ 22,-

Koop
24 maanden
36 maanden
60 maanden

Inclusief

€ 499,00
(excl. SLA)
€ 50,00

* Bij de huur van de pinapparaten is een Service Level Agreement (SLA) inbegrepen.

Service Level Agreement (SLA)
SLA Basis*

SLA Medium

SLA All-in*

Bevat
- Helpdesk
- Swap services
- Softwarelicentie
- Helpdesk
- Swapservices binnen 36 uur
-zondag support
- inclusief uren
- Softwarelicentie
- inclusief zondag support
- Helpdesk
- Swapservices
- Fieldservices
- Hardware en manuren
- Softwarelicentie
- 24 uur service

Per jaar
€ 99,00

€ 149,00

€ 225,00

Heeft u interesse in de iCT250 dan kunt u een koop of huur formulier ingevuld retour
zenden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@paqar.nl of +31
(0)20 363 02 33.
Paqar rekent af met gedoe!

