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De ervaring van de klant in uw zaak is essentieel
Een mobiele betaalterminal behoort tot de basisuitrusting van al wie soms of regelmatig de baan op moet voor 
leveringen of herstellingen aan huis. Maar ook als extra terminal in uw zaak, om uw klanten snel en efficiënt te helpen 
op drukke momenten. Daarom kiest u voor een ultrasnelle, mobiele betaalterminal die nieuwe perspectieven biedt, 
die perfect past bij de uitstraling van uw zaak, en uw klant een unieke aankoopervaring bezorgt: YOXIMO.

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

 Uw klant kiest zelf hoe hij betaalt. De YOXIMO 
aanvaardt alle soorten betaalkaarten, maar 
ook elektronische maaltijdcheques en pre-
paid kaarten. 

 De YOXIMO 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.

 Groot en gebruiksvriendelijk beeldscherm 
in kleur waarmee u uw klanten persoonlijk 
kunt verwelkomen, een actie in uw zaak aan-
kondigen of een bedrijfsfilm tonen. Zo wordt 
uw betaalterminal een echt communicatie-
middel.

 Ingenieus design: snel, compact, robuust 
en elegant. Met aandacht voor gebruiksge-
mak en een langdurige autonomie. Tickets 
drukken gaat extra snel dankzij de geïnte-
greerde printer.

De YOXIMO 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.

SIS others



Specificaties

 Mobiele terminal met geïntegreerde printer geschikt voor elk type handelszaak

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

 Communicatie via GPRS-netwerk en 2G

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

 • contactloze lezer geïntegreerd in de terminal (NFC)
 • via chip (EMV 43)
 • via magneetstrook (ISO 1/2/3)

Productinfo

Communicatie-interfaces

 Draadloze verbinding met registrerende 
kassa

 Wifiverbinding en Bluetooth voor taxi’s en 
voertuigen voor leveringen

 GPRS- en 2G-verbinding

 Interface met registrerende kassa via  
USB-poort

 

Opties

 3G (vanaf maart 2014)

 Wifi (vanaf maart 2014)

 Bluetooth in combinatie met Wifi  
(vanaf maart 2014)

Gewicht en afmetingen

 Afmetingen: 185 X 75 X 40 mm

 Gewicht: 380g, inclusief printer, papier- 
rolletje en batterij

 Kleurenscherm TFT: 320 x 240 pixels

Externe gebruiksvoorwaarden

 Temperatuur: -10° tot +50°C

 Luchtvochtigheid: 20 tot 95%

Accessoires

 Docking station voor herladen batterij in 
voertuig of binnen

 Adapter voor herladen thuis

 Voedingskabel voor gebruik in voertuig via 
sigarettenaansteker

 Riemclip

 Draagtas: regenbestendig en shockproof. 
Betaling mogelijk zonder terminal uit de tas 
te nemen

 Thermisch papier op rol tot 10 m of druk 
circa 125 tickets 

 

Herlaadbare lithium-ionbatterij

 Autonomie tot 300 transacties per dag,  
incl. printen van het ticket

Betaaloplossingen 
op maat

Voor meer informatie: 

02 727 70 00 
(ma-vr. 8.30 – 17.00 u)


