Mobiele betaalterminal
iWL250
De mobiele betaalterminal voor optimaal
gebruik

Rekent af met gedoe!

Over Paqar
Paqar is de nieuwe naam voor betaalsystemen, voor koop en huur en 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.
Paqar rekent af met gedoe!
Paqar is onderdeel van de Moreless Group. De Moreless Group heeft al meer dan 20 jaar ervaring in
het beheren en implementeren van betaalsystemen.
Alle software voor onze betaalsystemen wordt in eigen huis ontwikkeld en geïmplementeerd, dit
garandeert continuïteit en het razendsnel kunnen inspelen op veranderingen. Tevens beschikt Paqar
over een eigen zeer goed opgeleid serviceteam die elke dag voor u klaar staat.
Paqar rekent echt af met gedoe!

We zijn er voor u
Bij Paqar kan iedereen terecht die op een slimme, veilige en makkelijke manier wil afrekenen. Of u nu
vast , flexibel of mobiel wilt afrekenen, Paqar ondersteund u hierin. Via iPhone of vendingmachine,
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

Wij hebben ook voor u de beste betaaloplossing, Paqar rekent echt af met gedoe!

iWL250
Mobiele betaalterminal
De mobiele betaalterminals van Paqar bieden flexibiliteit. Of het nu gaat om mobiel betalen of op
een vaste plek, met de iWL250 kunt u overal de klant laten pinnen. U biedt uw klanten de beste
service en u bent verzekerd van een snelle, gemakkelijke en veilige betaaloplossing.

Algemeen
Of u een betaalterminal nodig heeft voor in de ambulante
handel, horeca of andere dienstverlening een mobiele
betaalterminal biedt vrijheid en flexibiliteit. U kunt de
iWL250 altijd en overal inzetten. De terminal is compact en
klein en past eenvoudig in uw zak!

Styling
Voor flexibel betalen is de iWL250 de ideale terminal. De
iWL250 is de lichtste en meest compacte high end
betaalterminal die er in de markt is te krijgen. Door de
ergonomische vormgeving is het de meest gemakkelijke en
gebruiksvriendelijke terminal in zijn klasse.

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 mobiele betaalterminal is de snelste in zijn klasse. U bent altijd verzekerd van hoge
transactiesnelheden in combinatie met ons PMS (Payment Management Systeem).
De iWL250 maakt gebruik van een GPRS verbinding (Sim kaart) waardoor u altijd en overal uw
pinbetalingen kunt verwerken.

Product specificaties









Standalone pinautomaat
Geschikt voor vele mobiele toepassingen
Communicatie via ethernet, TCP/IP en GPRS
Datacommunicatie (SIM)
Contactloos betalen via NFC
Kleurenbeeldscherm
Grote printer rolhouder
Integratie binnen huidige betaalomgeving ook mogelijk

Toekomst
Alle terminals van Paqar zijn klaar voor de toekomst. De iWL250 is ook voorzien van een NFC reader
voor contactloos betalen.

iWL250
Technische specificaties
Naam
Processor
Geheugen

OS
Terminal connectiviteit
SAM slots
Kaartlezers

Keyboard

Terminal
ARM9 & ARM7
16MB Flash/16 MB RAM
128MB Flash/32 MB RAM
SD Card
Telium2
Draadloos
Vast
Smart card
Magnetische strip
Contactloos
Hoeveelheid toetsen
Functie- en navigatie toetsen

Display

Audio
Thermale printer

Buzzer
Audio speaker
Snelheid in lijnen per seconde
Papierrol

Batterij
Terminal grootte & gewicht

Basis Connectiviteit

Omgeving

PCI PTS V2

25mm papierrol optie
40mm papierrol optie
Dial-up Modem
Ethernet 10/100 Base T
Bluetooth
RS232
USB A (Host)
USB B (Slave)
Werkzaam bij Temperatuur
Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur
Werkzaam bij Vochtigheid
Online & Offline

iWL250
•
•
•
GPRS of Bluetooth
Micro USB A/B
2
1+1 optioneel
Track 1/2/3
Optioneel
15
7
TFT kleur
QVGA
320x240 pixels
4.000 kleuren
7,14 cm
•
Optioneel
30 lps
Ø25 of 40mm
Li-lon 2050mAh – 3,6V
150 x 78 x 44mm –
285g
165 x 78 x 54mm –
300g
•
•
•
Tot 2
•
•
+5 tot +45 °C
-20 tot +55 °C
85% HR bij +40°C
•

iWL250
Prijzen & Contact
iWL250

Eenmalige preparatie kosten
Sim Kaart (per jaar)

Huur*
€ 42,50
(o.b.v. 5 jaar)
•
•

Koop
€ 699,00
(excl. SLA)
€ 50,00
€ 70,00

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

Service Level Agreement (SLA)
SLA Basis*

SLA All-in*

Bevat
- Helpdesk
- Swap services
- Softwarelicentie
- Helpdesk
- Swapservices
- Fieldservices
- Hardware en manuren
- Softwarelicentie
- 24 uur service

Per jaar
€ 99,00

€ 225,00

Daarnaast brengt Paqar geen extra transactiekosten in rekening en worden de pintransacties
direct op de door u aangegeven rekening gestort.
Heeft u interesse in de iWL250 dan kunt u een koop of huur formulier ingevuld retour
zenden. U krijgt van ons 2 identificatienummers die u aan uw bank overhandigt. Paqar regelt
de rest!
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!

