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Ingenico Group

• Přední světový poskytovatel platebních řešení

• Obchodní zastoupení ve 170 zemích 

• 5.800 zaměstnanců

• Instalovaná báze více jak  27M terminálů (11M+ bezkontaktních) 

• Více jak 1.000 acq. a bank
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Když něco nepotřebujeme,
neznamená to, že to 
nechceme …
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Unikátní portfolio řešení a služeb

DIGITAL HEALTHCARE / eID
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Řada iSelf

Highest Security
PCI 3.x certified 

solutions for self-service

Full EMV Acceptance
Chip & PIN / Magstripe cards

All Contactless
Contactless & NFC Payments

Ruggedized
High impact components &  vandal proof solution

Connectivity / 
Communication

wide range of connectivity 
covering all the needs.

Easy Integration
Inside mounting & EVA / MIB compliancy

User friendly
Customizable backlit & 
interactive user touch

Telium 2 Technology
Ensuring superior transaction speed

iUP250
iUR250 iUC150

iUC180B

Telium 2

iUI120
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iUC150B

Konektivita

1 µUSB slave 

Procesor & paměť

Krypto: Risc32 bit ARM 7  (Booster) 50 
MIPS
RAM/Flash 96 Kb /  512 Kb

Bezkontaktní anténa

ISO14443 A/B (Calypso , Mifare…)

Certifikováno: Paypass, Paywave, 
VisaWave, Express Pay & 
Mastercard

73 mm

24 mm

61
 m

m

IP 65 – IK 10 NO
commissioning

iSelf – novinka
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Samoobslužné řešení iSelf

• Retail

• Státní správa 

• Čerpací stanice 

• Veřejná doprava 

• Výdejní automaty 

• Parkovací automaty

• Hotely a restaurace 

• Kiosky…

Kdo jsou naši 
zákazníci? 
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Prodejní automaty

Delikomat
•~650 instalací v CZ&SK
•Bezkontaktní platby, HW + aplikace

PharmaOpen24
•Pilotní provoz, HW + aplikace
•Bezkontaktní platby, příprava CVM

• Bez iniciačního tlačítka
• MDB, EXE protokoly
• Lokalizace SK,CZ,HU,EN
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Další samoobslužné automaty 

Title of the presentation - DD/MM/YYYY
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Pro platby v pohodě
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•městská doprava cca 40 
autobusových linek
•Paypass bez proprietárních 
karet bez nutnosti registrace
•paušální tarif
•terminál on-line, validace off-
line, blacklisting
•reporty transakcí přes Web 
servis
•zařízení pro revizorské kontroly

Kyjev – platby v metru Szolnok – CityPass

iUC180B v kombinaci s proprietární
bezkontaktní kartou MasterCard
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on-line rezervace/platba & on-board kontrola/platba/tisk

• Vnitrostátní i regionální linky, více jak 10.000 terminálů, 
2.000+ měst 

• Akceptace a nákup jízdenky na palubě, přepážky, 
cestovní agentury, samoobslužné kiosky v režimu 24/7

• Revizorska kontrola 
o přenosným terminálem pro tisk lístků a akceptaci 

plateb (včetně bezkontaktních)
o osobním PDA/chytrými telefony s on-line připojením 

na WEB server

Trenitalia
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Když něco nechceme,
neznamená to, že to 
nepotřebujeme …
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Fiskální POS – mobilní i desktop

Designed for mobility
Smallest & lightest  ECR POS 

solution 

3.5” Capacitive TouchScreen 
for best in class User Experience

All Payment Options 
EMV Chip & PIN,  MagStripe, 

Signature Capture, Contactless, NFC

Wireless Connectivity 

Highest Security 
PCI-PTS 3.x device

GPS tracking 
Enables to track position

of merchant’s terminal 

Fiscal Memories
Possibility of 2 fiscal memories

Second display 
Customer-facing display

Integrated 1D/2D barcode reader 
Enables scanning of multiple items or loyalty 

coupons (barcodes, QR codes)

Cash drawer base
Control of cash drawer 

The fastest printer 
For a quick check-out

Long battery life
Up to several days in mobility use 

cases
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Mobile POS iCMP a iSMP
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Setkejte se s námi na konferenci Cartes v Paříži 



Děkuji za pozornost


