Tillegg 3 – Produktbeskrivelse PosPay
1. Generell beskrivelse
Leveransen av PosPay-betalingssystemet fra PayEx består av Hardware, betalingsprogrammet pluss (ved behov)
tilknyttet PosPay Client som støtter et integrert ECR-system, og en registrert profil i PosPay Server. Valgfrie
tjenester eller andre komponenter som anses som tilbehør, dekkes ikke av produktbeskrivelsen i dette tillegget.

2. Hardware
Modellbetegnelsen til Hardware er definert av et delenummer gitt av Ingenico som er hardware-produsenten. Den
faktiske Hardware som velges av Kunden, defineres i det spesifikke bestillingsskjemaet som sendes til
order.pos@payex.com
Den følgende Hardware er tilgjengelig fra PayEx, med angitte delenummer eller nyere versjoner og angitte navn på
bestillingsskjemaet:
Delenummer

Beskrivelse

Stor bestilling
tilsvarer, eller
overstiger, ant.
hardware (Stor
bestilling”)
100

Navn på
bestillingsskjema

IPP350-013-MYNT
IPP350-029-PAYEX

inkludert innsynsbeskyttelse,
kommunikasjonskabel og strømenhet,
eller USB.

iCT250-010-MYNT

inkl. strømenhet og Magic Box

50

iWL251-003-MYNT

inkludert ladeenhet og strømkabler.
Bruker separat Telco-abonnement til
elektronisk kommunikasjon.

50

IWL251, selges vanligvis
med Telco-service som
obligatorisk tillegg

iWL252-002-MYNT

inkludert ladeenhet og strømkabler.
Nettverkskabler medfølger ikke, men
Bluetooth-kommunikasjons mellom
enheten og terminalen er inkludert.

50

IWL252

iMP352-001-PAYEX

inkludert ladekabler

25

ISMP Companion

iMP352-002-PAYEX

inkludert ladekabler

25

ISMP i5

iMP550-002-PAYEX

inkludert ladekabler

25

iSMP3

IPP350, med separat
spesifikasjon av USB- eller
LAN-kommunikasjon

All Hardware er klargjort til å fungere med programvareversjonen:
-

EMV-kjerne: EMV DC30 V4.71 eller nyere
Operativsystem: Telium versjon 9.3x eller nyere
Betalingsprogram: PayEx Nordic Payment versjon 1.0.x eller nyere

Hvis ikke noe annet er avtalt mellom partene, er programvaren i Hardware som leveres fra PayEx, alltid de nyeste
godkjente og sertifiserte programvareversjonene som er tilgjengelige fra PayEx.

3. Klientprogramvare for integrerte løsninger
Ved levering er programvaren PosPay Client tilgjengelig ved nedlastning og installasjon i et "relevant miljø" (oftest
fra http://pim.payex.com/ eller som avtalt med PayEx Support).

4. Generelt om betalingstjenester
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Ved levering er hver enkelt bestilt Hardware-enhet registrert, aktiv og klar til bruk på PosPay Server.
Primærnøkkelen for hver Hardware er Merchant-ID kombinert med terminal-ID. Kunden tildeles en Merchant-ID
som defineres av PayEx. Alle betalingstjenester som dekkes av leveransen, er koblet til en Merchant-ID hos PayEx.
Dette inkluderer tilkobling til utvalgt(e) innløser(e), verdiskapende tjenester og rapporteringsverktøy. Ved behov er
en nøkkel til aktivering av PosPay Client tilgjengelig for nedlastning ved levering, som en del av
installasjonsprosessen.

5. Betalingstjenester spesifikt for fuel
Merchant-ID støtter at relevante og PayEx-godkjente tredjeparts terminaloperatører leverer Hardware og
transaksjonstrafikken til PosPay Server som definert i serviceavtalen. Alle betalingstjenester som dekkes av
leveransen, er koblet til en Merchant-ID hos PayEx. Dette inkluderer tilknytning til utvalgt(e) bensinkortinnløser(e),
aktivering av produktbegrensninger og rapporteringsverktøy inkludert produktdetaljer som er nødvendige for
bensinkort. Den utvalgte bensinkortinnløseren skal defineres av Kunden som en del av bestillings- og
konfigurasjonsprosessen.
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