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Øget omsætning

Kom hurtigt i gang

Mindre administration

Kontaktløs betaling og MobilePay
Lave transaktionsomkostninger
Pin-tastatur indbygget

Kompakt terminal med 3,5”skærm, der er nem at 
montere, 320 x 480 pixels touchskærm til annoncer-
ing og kundedialog

PayManager-systemet overvåger automaten 24/7 
Regnskabet udarbejdes automatisk

Kom hurtigt i gang med Logos Valina
Med Logos Valina bliver et køb gennemført lynhurtigt. Tager imod alle moderne betalingsformer, har en 
intuitiv brugerflade og er 100% selvbetjent. Logos Valina fungerer både uden- og indendørs

Logos Valina
Betalingsløsning
Gør det nemt at betale
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• Fungerer med chip, swipe eller 
kontaktløst med Dankort, MasterCard, 
Visa, etc. samt MobilePay 

• PIN-tastatur indbygget
• Ethernet-forbindelse
• NFC-antenne til betaling med 

kontaktløse kort
• PCI- og EMV-certificeret.  

Sikker, krypteret kommunikation
• Kan tilsluttes møntindkast
• MDB-protokol
• Option: Lokalkort / kundekort
• Option: Storebox kvittering
• Option: 4G-modem forbindelse
• Option: Relæinterface
• Mål: 85 x 107,5 x 88 mm (B x H x D)  

Tekniske specifikationer

Sundt cashflow
Logos Valina er som alle andre betalingsterminaler sikret 
med PSAM fra Nets, og hyppig afregning sikrer et sundt 
cash flow

Logos sørger for oprettelse af indløsningsaftale hos Nets

Kundernes favorit
Logos Valina tilbyder det, kunderne efterspørger: 
Valget mellem kontaktløs betaling med enten kort eller 
mobil eller med PIN kode. Ingen kontanter giver mindre 
administration og mindre risiko for hærværk/pengetyveri

PayManager
PayManager er et cloudbaseret administrationssystem, 
hvor du kan styre priser, finde transaktioner, trække 
rapporter og få et fuldt overblik

PayManager kan bruges på PC, mobil og tablet

Fleksibelt betalingsmodul
Logos Valina kan monteres i kaffe-, snack- og sodavands-
automater, solcentre, vaskerier, adgangsdøre og andre 
steder, hvor der er behov for en fleksibel betalingsløsning

Logos Valina
Empowered logic


