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GreenPay
Portable 3000
Betalterminalen för maximal mobilitet

GreenPay Handheld 3000 är den ultimata
mobila handhållna betalterminalen för att
kunna ta betalt var som helst, när som
helst och hur som helst.
Med storleken av en mobiltelefon och sin fjäderlätta vikt,
är GreenPay Portable 3000 den ultimata betallösningen
för exempelvis budfirmor och matleverantörer. Välj

kommunikationssätt efter förutsättningar, såsom
WLAN (trådlöst nätverk), Bluetooth eller 4G/3G/2G via
ett normalt SIM-kort (abonnemang för datatrafik via
GPRS väljer du själv).
För verksamheter där låg vikt och enkelhet att kunna
ta betalt precis var som helst – oavsett miljö och
förutsättningar – är GreenPay Portable 3000 det
självklara valet.

Fjäderlätt vikt

Utvecklad för mobila verksamheter

Betalterminalen väger endast 140 g, är liten som
en mobiltelefon och får enkelt plats i handen

Den ultimata betalterminalen för exempelvis
budfirmor och leverantörer av snabbmat

Stöd för de vanligaste betalsätten

Bluetooth, WLAN eller 4G/3G/2G

Låt kunden betala kontaktlöst (NFC), med
betalkort eller sin mobila plånbok

Välj mellan Bluetooth, trådlös kommunikation
(WLAN) eller 4G/3G/2G via inkluderat SIM-kort

Unika funktioner

Svensk support

GreenPay VAS gör det möjligt att ta emot dricks,
dela notor och erbjuda merförsäljning m.m.

När andra outsoucar sin kundtjänst, erbjuder vi
support på svenska av kunnig personal i Sverige

Betalterminalen för betalningar på språng
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Teknisk
specifikation
Betalterminalen för maximal mobilitet
KOMMUNIKATION

PROCESSOR

– Bluetooth
– WLAN (Wi-Fi)
– 4G/3G/2G

32-bitars Linux-baserad
mikroprocessor

MINNE

SKÄRM

– 3,5” TFT LCD-färgskärm
– 320 x 480 pixlar

– 128 MB (Flash)
– 64 MB (DDRRAM)

PROGRAMVARA & API
GreenPay JSON POS-API

KORTLÄSARE

– Chipläsare (EMV)
– Magnetspårsläsare
– Kontaktlös läsare (NFC)

TANGENTOMRÅDE

16 bakgrundsbelysta knappar

CERTIFIKAT

– PCI PA-DSS 5.x
– EMV L1/L2
– MasterCard TQM
– PCI PA-DSS
– Visa ADVT
– VpTT
– M-TIP
– American Express

STORLEK & VIKT

– 125 x 67,5 x 15,8 mm
(längd, bredd, höjd)
– 140 g

STRÖMKÄLLA

Litiumjonbatteri laddbart
via USB

MILJÖKRAV

– Temperatur: 0°C to +50°C
– Luftfuktighet: 5 % - 90 %

I PAKETET VID
LEVERANS
– Betalterminal
– USB-kabel

ACCEPTERADE KORT

Läs mer på www.origum.se

Webbportal för transaktionshantering
GreenPay Analytics ger dig en tydlig översikt av dina
betalterminalers samtliga genomförda transaktioner.
I webbportalen kan du även makulera transaktioner
och skapa rapporter. Kontakta oss så berättar vi mer.
08-410 509 50
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