Crypto VGA
Betalingsoplossing

“Tokheim bezit PCI
De Crypto VGA van Tokheim is ons meest
geavanceerde outdoor betalingssysteem. Het goedkeuring op het
revolutionaire touchscreen maakt de betaling hoogst haalbare niveau.
Het gaat om een
sneller en eenvoudiger voor uw klanten.
toekomstbestendige
Intuïtieve grafische symbolen op het scherm
route die de meest
leiden de eindgebruiker snel en eenvoudig
doeltreffende
door het betalingsproces met debet-, credit-,
veiligheidsoplossing
voor gevoelige
fuel- en loyaltykaarten. Het is niet alleen een
taalkaartinformatie biedt.”
kwestie van innovatief design; de Crypto VGA
is een bijzonder veilig transactiesysteem dat
gecertificeerd is in overeenstemming met de
nieuwste PCI vereisten en een serie degelijke
anti-fraude mechanismen bevat.

Crypto VGA in een oogopslag

Touchscreen
Een kleuren-touchscreen leidt de
klant op duidelijke wijze door het
transactieproces. Alle aanvullende
gegevens van de transactie, zoals
voertuigidentificatie en kilometrage,
kunnen ook met het unieke
touchscreen worden verwerkt.

Betalingsmethoden

Anti-fraude bescherming

De Crypto VGA is gecertificeerd voor
het verwerken van credit-, debit-,
fuel-, en loyaltykaarten, en biedt
een geïntegreerde oplossing voor
nieuwe betalingstechnologieën zoals
contactloze kaarten, RFID
en smartphone betaling (NFC).
Aanvullende applicaties zoals
wasstraat, e-ticketing en e-vouchers
zijn ook beschikbaar.

Een geïntegreerd privacyscherm
plus geavanceerde voorzieningen
om skimming en andere
fraudeaanvallen te voorkomen, die
voortdurend geüpdatet worden,
helpen fraudepogingen tegen te
gaan.

Papierrol
De Crypto VGA wordt geleverd met
de grootste papierrol op de markt
voor het afgeven van bonnen. Deze
rol gaat 4 maal langer mee dan de
papierrol van andere leveranciers.

Onze serie voor outdoor betaling

Crypto DIT

Crypto Slimtouch

Crypto BNA

Een enkel- of dubbelzijdige oplossing die
perfect aansluit op de serie Quantium
verdeelzuilen die een betalingsoptie bieden,
alsmede aangepaste retrofit-oplossingen
voor verdeelzuilen van Tokheim en derden.
De DIT betaalterminal is altijd veilig
geïnstalleerd in een speciaal ontworpen
behuizing met anti-fraudebescherming.

Een compacte, stand-alone outdoor
betaalterminal, die een slank voorkomen
met een mooi design combineert. Hij kan
de betalingen verbinden en beheren voor
meerdere verdeelzuilen (inclusief die van
derden) op een station.

Een mooi en veilig ontwerp dat
beschikbaar is als enkel- of dubbelzijdige
oplossing. De Crypto BNA accepteert zowel
bankbiljetten als betaling met kaarten en
RFID. Het contante geld wordt opgeborgen
in een veilig compartiment in de unit dat
gebruik maakt van de nieuwste sensor- en
alarmtechnologie.

Minder onderhoud, minder gedoe
De Crypto VGA is vervaardigd in de
Europese fabriek van Tokheim met
gebruik van innovatieve, sterke en
robuuste onderdelen, en ondergaat de
befaamde kwaliteitstestprocessen van
Tokheim.

Plaatselijke kennis,
team op wereldniveau
Tokheim heeft een
internationaal ondersteunend
netwerk dat service op de
eerste plaats stelt. Wij
begeleiden u bij elke stap om
doeltreffende oplossingen
voor ingewikkelde
verkoopuitdagingen te
vinden.

Crypto VGA
Technische Specificaties*
Basis

Opties

Omgevingscondities:

• iMX31 veilige processor
• 6.4” VGA kleurenscherm met een touchscreen die
ook een PCI compatibel pinpad is
• EMV & PCI PTS POI compatibele veilige hybride
kaartlezer (magneetstrook + chip)
• Thermische bonprinter met papierdetectie en
grote papierrol >400 m
• Er is gescheiden toegang tot de printerunit
mogelijk om de papierrol makkelijk te vervangen
• LAN-verbinding met POS-systeem
• Privacyscherm geïntegreerd in design
• Elektrische vergrendeling (gestuurd door
applicatie)
• Fraudedetectiesensoren
• Stroomvoorziening: 1-fase 230V AC

• NFC en RFID lezers
• Barcode / QR code scanner

• Omgevingstemperatuur: -25°C t/m +60°C voor
standaardconfiguratie -40°C t/m +60°C voor
uitgebreide configuratie
• Relatieve vochtigheid: 5% t/m 95% nietcondenserend
• De Crypto VGA beschikt over een IP54beschermingsgraad voor ontwerp en
afdichting, met uitzondering van een IP23beschermingsgraad voor de printer en kaartlezer

Andere kenmerken
• Remote diagnostiek
• Audio/visuele instructies
• Interventie-, brandstoeverings- en
servicetoegangskaart

Goedkeuringen
•
•
•
•

EMV niveau 1&2
PCI PTS POI inclusief UPT certificatie
Common Criteria EAL4
Meerdere goedkeuringen van nationale en
regionale banken
• Terminal Quality Management
• Europese goedkeuringen (W&M/MID, OIML, EMC,
Safety etc)

Tokheim
Wereldwijd

Contactinformatie
Tokheim hoofdkantoor
Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
DD5 3RT Dundee
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)1382 598 000
Fax: +44 (0)1382 598 001
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Meer informatie
Tokheim Netherlands B.V.
Laan van Londen 120
3317 DA Dordrecht
Tel: +31 (0)88 147 15 00
Fax: +31 (0)88 147 15 55
Tokheim Belgium nv
Everdongenlaan 31
2300 Turnhout
Tel: +32 (0) 14 44 85 00
Fax: +32 (0) 14 44 85 55

Voor meer informatie en gedetailleerde contactinformatie voor elk
land, gelieve onze website www.tokheim.com te bezoeken of stuur
ons een e-mail op global.marketing@tokheimglobal.com.
*Aangezien Tokheim regelmatig haar producten verbetert om
steeds beter te beantwoorden aan de marktontwikkelingen en
de wettelijke eisen, behoudt zij het recht voor om de specificaties
van deze producten en dit document zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.

www.tokheim.com

