
Vx680
Vx680 är en av de minsta mobila betalterminalerna på marknaden. 
Designen är kompakt och ergonomiskt utformad. Detta gör 
terminalen perfekt för användning i restauranger, barer, arenor, vid 
varuleveranser, biluthyrning och andra användningsområden som har 
mobilitet som krav. 
 
Med en 3,5 tums pekskärm i färg och inbyggd kontaktlös läsare ger 
Vx680 en unik användarupplevelse och är dessutom förberedd för 
nästa generations betallösningar. 

Vx680 är framtagen för snabba och smidiga, helt fristående lösningar 
och är därför fokuserad på tillämpningar där behov av integration mot 
kassasystemet saknas. I sin senaste version kan den dock numera 
även integreras över sitt trådlösa WiFi-gränssnitt. 

MOBIL BETALTERMINAL - KLAR FÖR FRAMTIDEN

V E R I F O N E  T R A N S A C T I O N  S Y S T E M S 



Programvaran paypoint 

Alla terminaler från Verifone levereras med programvaran paypoint. paypoint är den senaste generationens programvara för be-

talterminaler och är baserad på mer än 20 års erfarenhet och utveckling inom betallösningar. Det innebär att du som användare av  

paypoint kan vara säker på att betalterminalen alltid uppfyller de krav som ställs på betallösningar.

paypoint är mer än en standardprogramvara för betalterminaler. Den innehåller även en rad tilläggsfunktioner som 

paypoint.rapport, multiterminal, paypoint.vpn och preauktorisation med mera. Detta gör paypoint till den mest kompletta be-

tallösningen för alla branscher.

paypoint programvara är enkel att anpassa, enkel att lära sig och enkel att administrera.  

Kommunikation 
GPRS eller WiFi

Processor
400 MHz ARM 32-bit RISC

Kortläsare
Chipläsare, EMV level 1 och 2
Magnetremsa 1/2/3

Skrivare
Inbyggd termokvittoskrivare
57x40x12 mm, 18 m
Enkelt pappersbyte

Miljö
Temp. från 0 till 50 grader C
Luftfuktighet 5-90 %

Batteri
7,2 V Lithium-lon

Tillbehör
Apparatplatta till SpacePole

Tangentbord
Bakgrundsbelyst
15 stora tangenter 
Upphöjda symboler för 
synskadade

Storlek och vikt
172x82x62 mm
477 gram 

Display
Bakgrundsbelyst färgskärm 
med pekstöd 
Grafik: 240x320 pixlar

Vx680-teknisk data

 För mer information om produkten, kontakta Origum Distribution AB på 08-410 509 50 eller origum@origum.se.

O R I G U M  D I S T R I B U T I O N  A B
S V E N S K  I M P O R T Ö R  O C H  G E N E R A L A G E N T

 Söderbyvägen 3C, 195 60 Arlandastad, 08-410 509 50, www.origum.se 

Imponerande prestanda möter fantastisk funktionalitet
Vx680 har en kraftfull 32-bitars ARM processor som säkerställer att transaktionen genomförs 

på några sekunder och kvittot skrivs ut väldigt snabbt. Detta gör att kunden kan betala och 

direkt gå vidare. Terminalen har ett kraftigt Lithium-Ion batteri, som säkrar lång drifttid och 

är enkelt att byta ut. Terminalen är anpassad för synskadade, med stora, bakgrundsbelysta 

tangenter med upphöjda symboler. 

Klar för framtiden
Vx680 har en inbyggd kontaktlös läsare och en 3,5 tums pekskärm i färg, som gör den redo 

för nästa generations betalningslösningar. Vx680 är PCI PTS 3.0- och PA DSS-certifierad 

och uppfyller de strängaste kraven på fysisk och logisk säkerhet. Terminalen levereras i 

två versioner med olika kommunikationsplattformar, antingen WiFi för trådlösa nätverk eller 

GPRS för kommunikation över mobiltelefonnätet. 

Laddare/hållare
Vx680 kan laddas med en laddningskabel direkt i terminalen, eller enkelt placeras i en 

laddare/hållare som säkerställer optimal förvaring i en krävande miljö. Som tillbehör levereras 

en kabel för laddning i ett 12 V cigarettändaruttag i ett fordon, hållare för montage på en 

SpacePole-stolpe eller en fristående laddare/hållare.
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