
Модернізація вендингового обладнання для 
приймання карткових платежів

Наш телефон:

+0 800 21 93 21

З використанням устаткування Verifone VX



Бізнес-потреба:

Оновлення функціональності
наявних та комплектація нових
вендингових апаратів або кіосків
пристроями для приймання
банківських платіжних засобів у
доповнення до звичайного
купюроприймача або замість
нього з найменшими витратами.



Сучасно та вигідно

Збільшення кількості та об’ємів
продажу за рахунок безготівкових
операцій, зменшення готівкового обігу
при використанні наявного
обладнання.

Прискорення часу обслуговування за
рахунок безконтактних операцій.

Використання екрану платіжного
обладнання також в якості додаткового
дисплею пристрою.



UX300/UX100/UX400 UX410 Vx520 + PP1000SE v3
Всі типи карток Тільки безконтакт Тільки безконтакт

Наявні варіанти обладнання Verifone 
для приймання безготівкової оплати

Від $600 Від $300 Від $175



Компоновка елементів:

- Термінал Vx520 встановлено всередині пристрою та підключено до керуючого
ПК через порт RS232 чи USB, або через TCP/IP. Термінал також може
використовувати вбудований GPRS модем для автономної комунікації з
процесинговим центром банку.

- Пінпад PP1000se V3 встановлено за захисним склом на передній панелі
пристрою та підключено до терміналу. Дисплей пінпаду використовується для
надання інструкцій споживачу («до сплати ХХХ грн», «Піднесіть картку» тощо).
Світлодіоди ПІН-паду відображають стан виконання транзакції. Можливе
встановлення пінпаду також у спеціальному молдінгу для доступу до клавіатури
для вводу пін коду.

- Обладнання знаходиться всередині автомату, захищене від вандалів та
климатичних факторів, може додатково комплектуватись системою обігріву.

Рішення на базі Vx520+PP1000SE v3



- Термінал Vx520 сертифікований ПЦ різних банків

- Пінпад PP1000se V3 коштує на порядок менше стандартного
обладнання unattended, маючи при цьому повний функціонал для
проведення безконтактних операцій. Витрати – тільки на монтаж та
кабелі.

- Вендингові автомати мають низький середній чек – тож, введення ПІН-
коду не потрібне. Вся апаратура – всередині корпусу автомата.

Додаткова вигода



Приклад реалізації
В настінному автоматі для продажу засобів захисту (масок тощо)



Доопрацювання конструкції приладу для встановлення обладнання

Програмна інтеграція:
• Інтеграція по протоколу SSI з платіжним обладнанням

• Бібліотека під Windows
• Низькорівневий протокол для Linux та інших операційних систем
• Підтримується протокол JSON Приватбанку
• Протоколи MDB, Pulse та інші

Платіжна інтеграція з банком для проведення платежів
• Підключення до послуги торгівельного еквайрингу з обраним банком

Інтеграційні роботи



За додатковою інформацією звертайтеся:

Олександр Пранов, 095-2829452

Видео-презентации наших решений
https://ru.ssi.com.ua/vending


