
YOMANI 
ultieme klantenervaring
De ervaring van de klant in uw zaak is essentieel
Daarom kiest u voor de juiste producten, de perfecte locatie, de passende inrichting, hulpvaardig personeel… En kiest 
u ook voor een betaalterminal die nieuwe perspectieven biedt en die precies past binnen de beleving van uw zaak. 
YOMANI garandeert u die ultieme winkelervaring. 

Alles om uw klanten nog 
beter te onthalen
Met de YOMANI op uw toonbank beantwoordt 
uw zaak aan de verwachtingen van uw klanten 
vandaag en morgen: een persoonlijk onthaal, 
snelheid en efficiëntie, flexibiliteit en betrouw-
baarheid. De YOMANI heeft dan ook alles in 
huis om u en uw klanten nog beter te bedienen.

 Uw klant kiest zelf hoe hij betaalt. De YOMANI  
aanvaardt alle soorten betaalkaarten, 
maar ook elektronische maaltijdcheques en  
prepaid kaarten. 

 De YOMANI is veel meer dan een betaal-
terminal. Hij leest eveneens SIS-kaarten, 
identiteitskaarten, klantenkaarten en oplaad-
kaarten... U kunt hem tevens inzetten voor 
interactieve enquêtes en polls.

 Geïntegreerde NFC (Near Field Communica-
tion) technologie voor contactloos betalen. 
Nog sneller, nog meer tijdwinst.

 Aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk beeld-
scherm in kleur waarmee u uw klanten  
persoonlijk kunt verwelkomen, een actie 
in uw zaak aankondigen of een bedrijfsfilm 
tonen. Zo wordt uw betaalterminal een echt 
communicatiemiddel.

 Ergonomisch design (waarvoor de YOMANI  
trouwens beloond werd met de ‘Reddot  
Design Award’!) met aandacht voor extra  
gebruikscomfort: robuust, snel, betrouw-
baar én energiezuinig. Bovendien garandeert 
het doorgedreven design de veiligheid van 
de kaartgebruiker vanuit elke hoek.

De YOMANI is een intelligente investering. 
Nu en op lange termijn: deze innovatieve  
betaalterminal integreert de meest geavan-
ceerde betaaltechnologieën, beantwoordt 
aan alle veiligheids- en andere normen en is  
gecertificeerd tot 2023.
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Specificaties

 Toonbankterminal voor elk type handelszaak

 Snelle en krachtige prestaties: hoge geheugencapaciteit voor het uploaden van  
promotioneel videomateriaal, reclameboodschappen,… (64MB RAM, 128 MB Flash)

 Beschikbaar in 3 versies:
	• Klantenmodule
	• Klantenmodule met printer
 • Klantenmodule en handelaarmodule met printer

 Basis communicatiemiddel: internet

 3 verschillende contactpunten beschikbaar op de terminal voor het lezen  
van kaarten:

 • contactloos (NFC - ISO 14443 A&B) 
 • via chip (EMV)
 • via magneetstrook (ISO 1/2/3)

Productinfo

Communicatie-interfaces

 Aansluiting voor (registrerende) kassa

 Aansluiting voor verbinding met handelaar-
module

 Barcodelezer

 Internet- & ethernetverbinding 

Opties

 2G & 3G (vanaf maart 2014)

 Wifi (vanaf maart 2014)

 Bluetooth in combinatie met Wifi  
(vanaf maart 2014)

 Modem dial-up met PSTN

Gewicht en afmetingen

 Klantenmodule: 107 x 170 x 103 (l x L x H),  
636 g

 Kleurenscherm klantenunit:  
TFT : 2,8’, ¼ VGA, 16 bit

Kassa-integratie

VIC-protocol:

 Snelle en beveiligde transacties

 Duidelijke rapportering in de kassasoftware 

 Verbinding: USB of serieel

Accessoires

 Compacte printer geïntegreerd in klanten- 
of handelaarmodule en interface RS 232 
voor de terminal

 Thermisch papier op rol tot 30 m, circa 375 
tickets

 Roterende plaat (swivel) om terminal te  
draaien: klant kan makkelijk de pincode 
invoeren

 Bevestigingspaneel voor terminal

 Kabel voor kassa-integratie/pc – USB  
of serieel

 Oplader via USB 5V.500 mA & via elektrici-
teitsnet 100-250 VAC. 47-63 Hz 

Betaaloplossingen 
op maat

Voor meer informatie: 

02 727 70 00 
(ma-vr. 8.30 – 17.00 u)


