Ingenico představuje nejvyspělejší platební PDA na světě
Novinka Ingenico, iPA 280, přináší platby kartami do segmentu PDA,
kombinuje bezpečnost a služby v jednom víceúčelovém zařízení.

Neuilly-sur-Seine, Francie, 20.října 2009
Ingenico, klíčový hráč ve světě platebních řešení, dnes představuje nejvyspělejší platební PDA na
světě, Ingenico iPA280. Spojením bezpečnosti při platbě kartou s obvyklými funkcemi PDA přenáší
nové jedinečné zařízení společnosti Ingenico celé prodejní prostředí do přenosného platebního
terminálu. Nabízí tedy kvalitnější služby a umocňuje celkový prožitek z nákupu. To umožňuje
okamžitý přístup ke stále dostupným aplikacím, od databázových a webových firemních aplikací k
dotazům do skladových systémů a jízdních řádů, ke službám GPS, k objednávkovým systémům a
dokonce i k prodeji loterijních služeb.
Navržen pro mobilní použití, je univerzální platební PDA iPA280 nejen kompaktní, elegantní a
lehké, ale i tak odolné, aby se vypořádalo i s nejtvrdším pracovním prostředím. S právě probíhající
certifikací PCI PED 2.0, s dokončenou certifikací EMV, přináší nové platební PDA iPA280
bezpečnost jako standard obvyklý v celém portfoliu platebních řešení světové jedničky,
společnosti Ingenico.
S integrovanými čtečkami čipových, magnetických a bezkontaktních karet, se snadno
doplnitelnou tepelnou tiskárnou a čtečkou čárových kódů pro zachycení a zpracování dat,
eliminuje platební PDA Ingenico iPA280 potřeby několika samostatných zařízení, zatímco se
zvyšuje rychlost a kvalita každé obsluhy zákazníka. Jeho vyčerpávající sada bezdrátových
komunikačních rozhraní, zahrnující Bluetooth, WiFi a GPRS zaručuje flexibilní mobilní provoz.
Možnosti vzdálené správy iPA280 zásadně snižují provozní náklady a zvyšují výkon operátora,
zatímco existující i zakázkové další obrat generující aplikace otevírají úplně nový svět mobilního
prodeje a rozšiřují příležitosti rozvážkových služeb.
“Toto je rozhodující moment ve vývoji platebních terminálů a my jsme hrdí, že jsme znovu na
popředí technologií a to díky platebnímu PDA iPA280,” říká Philippe Lazare, CEO Ingenico. “ Tato
nová zařízení jsou důležitým krokem vpřed v realizaci naší strategie „Beyond Payment“, která
zajišťuje našim zákazníkům potřebná řešení, umožňující jim čelit posledním výzvám platebního trhu.

Christophe Dolique, EVP Global Marketing and Transaction Services, Ingenico, podotýká:
“Přidáním komplexní PDA funkcionality do odolného a cenově přístupného platebního zařízení úplně
měníme pravidla hry. Úplně poprvé mohou obchodní, pohostinské, přepravní a mobilní společnosti
přidat reálnou hodnotu do spotřebitelské praxe, zatímco generují významné navýšení obratu
z platebních terminálů. Zatímco byl tento koncept na trhu již nějaký čas komentován, Ingenico je
první, kdo dodává opravdové víceúčelové zařízení. Je určeno pro použití v ´reálném světě´ a za
správnou cenu a při dostatečně velkých množstvích umožní zavedeným společnostem konsolidaci
portfolia svých zařízení na zařízení Ingenico a ty tak ihned uvidí výrazně klesající náklady na jejich
správu. Jsme nadšeni z potenciálu tohoto jedinečného zařízení, těšíme se na rozšíření naší
technologie a s jeho zavedením i na upevnění naší vedoucí pozice na trhu ”

Platební PDA Ingenico iPA280 je komerčně dostupné od 20. října 2009. Pro více informací
navštivte, prosím, webové stránky www.paypda.com.
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