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GreenPay
Portable 3000
GreenPay Handheld 3000 är den ultimata
mobila handhållna betalterminalen för att
kunna ta betalt var som helst, när som
helst och hur som helst.

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.

Med storleken av en mobiltelefon och sin fjäderlätta vikt,
är GreenPay Portable 3000 den ultimata betallösningen
för exempelvis budfirmor och matleverantörer. Välj

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

Utvecklad för mobila verksamheter
Den ultimata betalterminalen för exempelvis
budfirmor och leverantörer av snabbmat

Stöd för de vanligaste betalsätten
Låt kunden betala kontaktlöst (NFC), med
betalkort eller sin mobila plånbok

Bluetooth, WLAN eller 4G/3G/2G
Välj mellan Bluetooth, trådlös kommunikation
(WLAN) eller 4G/3G/2G via inkluderat SIM-kort
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Webbportal och
transaktionsanalys
GreenPay Analytics ger dig en tydlig
översikt av dina betalterminalers
samtliga genomförda transaktioner.

anvisningar gällande funktioner i betalterminalerna
samt kontaktuppgifter om du känner att du behöver
support eller service.
Kontakta oss så berättar vi mer.

I webbportalen kan du kontrollera betalterminaler,
kunduppgifter, transaktionsinformation, kassaflöde
och försäljning – oberoende av tid eller plats. I GreenPay Analytics hittar du även mycket information och

08-410 509 50
origum@origum.se

Databaserat beslutsunderlag
Med GreenPay Analytics kan du skapa rapporter
som gör att du kan ta bättre affärsbeslut

Transaktionsdata i realtid
Visa transaktionsdata och dagsavslut för dina
betalterminaler upp till 6 månader tillbaka i tiden

Administrera försäljningsställen
Visa samtliga platser där du har betalterminaler,
byt namn på betalterminaler och säg upp avtal

Administrera betalterminaler
Visa terminal-ID, hårdvaru-ID, avtalstid och
mjukvaruversion för valda betalterminaler
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Enkel integration och
unik VAS-lösning
Med vårt JSONPOS API och ett SDK kan
du som vill, enkelt integrera GreenPay
betallösningar med ett kassasystem.

kan du skapa helt egna lösningar för Pay@Table,
dricksfunktion, be om feedback i betalterminalen,
erbjuda merförsäljning och mycket, mycket mer.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Du väljer själv om du vill att kommunikationen ska gå
via molnet (rekommenderat) eller lokalt via LAN.

08-410 509 50

Med vår helt unika VAS-lösning – GreenPay VAS –

origum@origum.se

Välkodat JSONPOS API
Smart API för att initiera betalningar från webbläsare, mobila enheter och kassasystem

Integrera via molnet eller nätverket
Integrera betalterminalen med kassasystemet
snabbt och enkelt via molnet eller Ethernet

Certifierad och PCI-kompatibel
En framtidssäkrad betallösning anpassad för
alla typer av affärsbehov och kundupplevelser

Driftsäker plattform
En stabilt utvecklad betalplattform för optimerad
hastighet och maximal driftsäkerhet
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Teknisk specifikation
KOMMUNIKATION
– Bluetooth
– WLAN (Wi-Fi)
– 4G/3G/2G

SKÄRM

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

KORTLÄSARE

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

PROCESSOR

CERTIFIKAT

32-bitars Linux-baserad
mikroprocessor

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

MINNE

– 128 MB (Flash)
– 64 MB (DDRRAM)

PROGRAMVARA & API
GreenPay JSON POS-API

STORLEK & VIKT

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

TANGENTOMRÅDE

16 bakgrundsbelysta knappar

ACCEPTERADE KORT

Läs mer på www.origum.se

Kontaktlös läsare (NFC)
Färgskärm
Bluetooth
16 bakgrundsbelysta knappar
Chipläsare (EMV)
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STRÖMKÄLLA

Litiumjonbatteri laddbart
via USB

MILJÖKRAV

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

I PAKETET VID
LEVERANS
– Betalterminal
– USB-kabel
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PRODUKTNAMN

GreenPay
Countertop 1000 LAN

GreenPay
Mobile 2000

GreenPay
Portable 3000

MÅLGRUPP

För verksamheter som har stora
transaktionsvolymer

För verksamheter på språng
som kafé, restaurang och hotell

För maximal mobilitet och
möjlighet att ta betalt överallt

KOMMUNIKATION

LAN (Ethernet)

– WLAN (Wi-Fi)
– 4G/3G/2G

– Bluetooth
– WLAN (Wi-Fi)
– 4G/3G/2G

SKÄRM

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

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

– 2,4” TFT LCD-färgskärm
– 320 x 240 pixlar

KORTLÄSARE

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

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

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

ACCEPTERADE KORT

Läs mer på www.origum.se

Läs mer på www.origum.se

Läs mer på www.origum.se

PROCESSOR

32-bitars Linux-baserad
mikroprocessor

32-bitars Linux-baserad
mikroprocessor

32-bitars Linux-baserad
mikroprocessor

MINNE

– 128 MB (Flash)
– 64 MB (DDRRAM)

– 256 MB (Flash)
– 128 MB (RAM)

– 128 MB (Flash)
– 64 MB (DDRRAM)

PROGRAMVARA & API

GreenPay JSON POS-API

GreenPay JSON POS-API

GreenPay JSON POS-API

TANGENTOMRÅDE

Ergonomiskt, taktilt och
kundvänligt tangentbord

Ergonomiskt, taktilt och
kundvänligt tangentbord

16 bakgrundsbelysta knappar

CERTIFIKAT

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

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

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

STORLEK & VIKT

– 77 x 56,8 x 145 mm
(längd, bredd, höjd)
– 260 g

– 78,39 x 59,97 x 170,35 mm
(längd, bredd, höjd)
– 345 g

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

KVITTOSKRIVARE

Ingen

Termotransfer, 48 mm

Ingen

STRÖMKÄLLA

Nätadapter (5V, 1A)

Nätadapter (9V, 4,5A)

Litiumjonbatteri laddbart via USB

MILJÖKRAV

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

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

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

LEVERERAS MED

– Betalterminal
– Nätadapter
– Ethernetkabel

– Betalterminal & batteri
– Dockningsstation & nätadapter
– 4G SIM-kort (installerat)
– Kvittopapper (10 rullar)

– Betalterminal
– USB-kabel

I ett kontinuerligt försök att förbättra produkter och tjänster förbehåller sig Origum Distribution rätten att ändra specifikationer
och funktioner utan föregående meddelande.

Origum Distribution
Generatorgatan 6
195 60 Arlandastad

www.origum.se
origum@origum.se
08-410 509 50

Vi är en produkt- och lösningsutvecklande
distributör med omatchad teknisk expertis och
kundfokus i världsklass.

© Copyright Origum Distribution AB 2023-01

Produktjämförelse
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FuturiumHuset
FuturiumHuset i Arlandastad rymmer
modernt designade kontor, ett hög- och
låglager samt erbjuder rekreationsmöjligheter som gym och bastu.
I och med en ständigt ökad efterfrågan på våra leverantörers och våra egna fantastiska produkter och
tjänster, tog vi beslutet 2019 att expandera till nya
och helt egna lokaler. Samtliga anställda var högst
delaktiga i allt från fastighetens utformning och design till färg- och materialval. Beslutet av bygga nytt
var ett genomtänkt initiativ med sikte på framtiden –
där hållbarhet, arbetsmiljö och utökade förmågor var

tänkt att vara nycklar till framtida framgång. Utöver
normal logistikhantering kan vi därför även installera,
konfigurera och integrera hård- och mjukvaraor i vårt
konfigcenter innan vi skickar dem till dess användare.
Hållbar fastighet med arbetsmiljö i toppklass
FuturiumHuset är en certifierat hållbar fastighet som
uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver vilket innebär
att solskydd, ljudmiljö och ventilation har optimerats
utöver normala lagkrav. Huset drivs av takets 130
solpaneler med en effekt på 41,6 kWp samt både
värms och kyls av geotermisk värmeenergi från två
150 meter djupa borrhål.
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Vi hjälper dig att lyckas

Centrallagret i Arlandastad rymmer framtidssäkrade
moln- och betallösningar, streckkods-, etikett- och
plastkortsutrustning samt förbrukningsvaror. Vi utvecklar och tillverkar även kompletterande produkter
och tjänster under vårt eget varumärke Green.
Ledande tillverkare och varumärken
Vi arbetar kontinuerligt med leverantörer som har
den bästa kanalstrategin, affärslogiken, produkter-

na, de bästa, starkaste och mest flexibla organisationerna samt med varumärken som ger både oss,
våra kunder och affärspartners bäst förutsättningar.
Flera av de produkter som vi lagerför är dessutom
belönade med designpris och högt uppskattade av
användare runt om i världen.
FuturiumHuset – kontor och lager i världsklass
I mars 2021 flyttade vi huvudkontor och lager till
FuturiumHuset, en fastighet designad av och för oss.
Den är förärad med miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, drivs av geotermisk bergvärme och en av
Sigtuna kommuns största solcellsanläggningar samt
rymmer även gym och laddare till elbilar.

Snabb hantering

Personlig kontakt

Unik expertis

Vi skickar normalt
din beställning
samma dag

Dina affärsutmaningar
är vårt enda fokus

Vi säkerställer att du
hittar bästa möjliga
lösning

Origum Distribution AB
Generatorgatan 6
195 60 Arlandastad

Noga utvalt

Konfigureringshjälp

Ett kvalitativt
produktsortiment
i toppklass

Vi konfigurerar både
hård- och mjukvara
innan leverans

08-410 509 50
origum@origum.se
www.origum.se
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Origum Distribution är en produkt- och
lösningsutvecklande distributör med
omatchad teknisk expertis sedan decennier tillbaka.

