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دستگاه کارتخوان مدل

SZZT KS 8223

ویژگیهای محصول
•

وضعیت دستگاه  :صفر  ،گارانتی بجز باطری  ،شارژر و شکستگی

•

صفحه نمایش  :لمسی ,رنگی

•

تعداد سیم کارت  :دو سیم کارت همزمان

•

تعداد حساب بانکی  :قابل اتصال به  1حساب

•

وزن 330 gr :

•

ابعاد 150 L mm × 78 W mm × 46 D mm :

•

ظرفیت باطری 3000 mAh :

•

نوع اتصال 3G , 4G , LTE , WiFa , Bluetooth ، GPRS :

•

سرعت تراکنش  :کمتر از  2ثانیه

•

قابلیت پرداخت غیرتماسی  : NFCدارد

•

سامانه فعالسازی :نوین پرداخت

•

قابلیت اتصال به هر حساب بانکی

ویژگی های بیشتر :
•

قابلیت نصب نرم افزار صندوق فروشگاهی

•

چاپ فاکتور خرید به همراه رسید پرداخت

•

خواندن بارکد به وسیله خود دستگاه و یا بارکد خوان بی سیم

•

قابلیت اتصال بهwifi

•

دارای دوربین

توضیحات :
دستگاه کارتخوان ۸۲۲۳ ksیک کارتخوان هوشمند قابل حمل با سیستمعامل اندروید ،صفحه نمایش لمسی می باشد .طیف  WIFI/GPRSبا رزولوشن باال ،چاپگر
حرارتی سریع با شبکه گســتردهای از برنامههای کاربردی و چند منظــوره ،جهت اجرا و پرداخت را میتوان بر روی این کارتخوان فروشگاهی پیادهسازی نمود.
نسل جدیدی از پایانه های فروشگاهی می باشد که مجهز به سیستم عامل اندروید بوده و تجمیع دستگاههایی چون کارتخوان سیار ،پد امضاء دیجیتال ،بارکدخوان،
چاپگر و دوربین در یک دستگاه می باشد.این دستگاه  All In Oneکه دارای صفحه نمایش لمسی رنگی  ۵.۵اینچ با رزولوشن باال می باشد ،دستگاهی با رویکردی جدید
در ترکیب نیازها ی صنعت پرداخت و کسب و کارهای اصناف بوده که شرکت رهیاب رایان فردا با فعال سازی تمامی ماژول های این دستگاه نظیر  ، NFCبارکدخوان تک
بعدی و دو بعدی ،دوربین ،پد امضا و … .و تولید نرم افزار مربوطه در اتصال با سوئیچ برخی از شرکت های  ، PSPآماده ارائه دستگاه و خدماتی نظیر خرید ،مانده،
پرداخت قبوض ،خرید شارژ ،انواع سرویس های پرداخت ،شارژ کارتهای شهروندی ،گزارشات متنوع ،تحت شبکه  WIFIو G ۴به شرکت های  ، PSPسازمان ها و
مشتریان دیگر می باشد.این دستگاه پس از اخذ گواهینامه های ISO ،EMV ، PCIو ، CCCتوانست تاییدیه شاپرک را از طریق سه شرکت  PSPبمنظور ورود به بازار
پرداخت ایران کسب نماید .همچنین درگاه پرداخت  Card Presentبا استفاده از این دستگاه بمنظور آسان سازی و سرعت بخشیدن به پرداخت های درون برنامه ای،
تولید و قابل ارائه می باشد.تمامی شرکت های ارائه دهنده سرویس در محل مشتری اعم از شرکتهای توزیع و پخش کاال و خدمات ،حمل و نقل ،خدمات پستی ،امدادی
 ،سفارش گیرندگان انواع کاال ،کسب و کارهایی نظیر هایپر مارکت ها  ،سوپرمارکت ها ،داروخانه ها ،پارکینگ ها ،رستوران ها ،شرکت های بیمه و … .می توانند با
بکارگیری از قابلیت های متنوع این دستگاه و دور شدن از روش های سنتی استفاده ترکیبی از چند دستگاه ) ، (Signature pad +Mobile POS +Tabletباعث

افزایش سرعت در انجام کار و تراکنش ها  ،کاهش هزینه ها  ،دقت در انجام عملیات ها ،جلوگیری از سوء استفاده های مالی و … .شوند .هم اکنون این دستگاه به سوئیچ
شرکت های ایران کیش ،فن آوا کارت و مبناکارت آریا متصل می باشد.

دستگاه کارتخوان سیار مدل  Szzt KS8223نسل جدیدی از دستگاههای کارت خوان بیسیم است است  .با استفاده از خدمات سامانه تلفن همراه به شبکه بانکی
متصل شده و تراکنش را با استفاده از سرویسهای بسترهای G , 4G , LTE , WiFa , Bluetooth ۳کاربردهای دستگاه کارتخوان سیار:
•

استفاده در مکانهایی که سرعت باالی تراکنش به علت تعدد مشتریان (کمتر از  ۲ثانیه) اهمیت دارد

•

استفاده در مکانهایی که دسترسی به خط تلفن مقدور نیست

برای اتصال این نوع دستگاه به شبکه بانکی به یک سیمکارت تلفن همراه که قابلیت ارسال و دریافت داده از طریق شبکه اینترنت( G , 4G , LTE , WiFa , ۳
)Bluetoothبر روی آن فعال باشد نیاز است .استفاده از این کارتخوانها محدودیت مکانی نداشته و در هر نقطه تحت پوشش اپراتور تلفن همراه قابل استفاده میباشد.
کارتخوانهای بیسیم مناسب شرکتهای پخش ،تحویل حضوری و پیک میباشند.

پز فروشگاهی اندرویدی سیار  SZZTمدل  KS8223دارای طراحی زیبا وبسیار خوش دست میباشد که جابجایی آن بسیار آسان صورت می پذیرد و وزن آن تنها ۳۰۰
گرم است.کارکرد های این دستگاه شامل بارکد خوان ،کارت خوان ،چاپگر و تبلت میباشد که بسیار کاربردی در محیط هایی مانند رستوران ها،کافه ها،ادارات پست و
مرسوله های پستی و تمامی مکان هایی که در زمینه پخش کاال فعالیت دارند.
پایانه فروشگاهی اندرویدی سیار  SZZTمدل  KS8223که به نام های پز اندرویدی بی سیم و یا تبلت پز شناخه میشوند امروزه درصد باالی فروش در بازار را دارند.
همینطور این پایانه های فروشگاهی به دلیل چند کاره بودن دارای قیمت مناسب در برابر کاربردی که ارائه میکنند دارند.
پز فروشگاهی اندرویدی سیار  SZZTمدل  KS8223دارای طراحی زیبا وبسیار خوش دست میباشد که جابجایی آن بسیار آسان صورت می پذیرد و وزن آن تنها
 ۳۰۰گرم است.
کارکرد های این دستگاه شامل بارکد خوان ،کارت خوان ،چاپگر و تبلت میباشد که بسیار کاربردی در محیط هایی مانند رستوران ها،کافه ها،ادارات پست و مرسوله های
پستی و تمامی مکان هایی که در زمینه پخش کاال فعالیت دارند.
برخی از دستگاه های پز سیار به کارت خوان مجهز نیستند که پایانه فروشگاهی اندرویدی سیار  SZZTمدل  KS8223این مشکل را برطرف کرده است.
پایانه فروشگاهی اندرویدی سیار  KS8223از اندروید نسخه  ۵٫۱استفاده میکند و صفحه نمایش آن به صورت  touchو  ۵٫۵اینچی میباشد.
پایانه فروشگاهی اندرویدی بی سیم  SZZTمدل  KS8223از چاپگر بهره میگیرد که دارای سرعت باالی  ۱۶خط بر ثانیه میباشد و به راحتی میتوانید فاکتر تولید
کنید.
پز فروشگاهی اندرویدی سیار  KS8223دارای حافظه داخلی  ۱گیگابایت و با توجه به حجم کاری شما ،امکان استفاده از حافظه جانبی  ۸گیگابایتی نیز وجود دارد.
کاربر میتواند عالوه بر درج تعداد باالیی از محصوالت به صورت راحت آن را جست و جو کند.
پایانه فروشگاهی اندرویدی سیار  SZZTمدل  KS8223به درگاه های مختلفی وصل میشود از جمله  USBکه جابجایی اطالعات را راحت میکند اما مهمترین
ویژگی دیگر این تبلت پز قابلیت اتصال از طریق  WiFiمیباشد که این دستگاه را مجهز میکند تا با تمامی دستگاه های دیگر وصل شود.
پایانه فروشگاهی اندرویدی سیار  SZZTمدل  KS8223میتواند از تمامی خدمات شرکت های  PSPاستفاده کند و در کنار تمامی این مزایا دارای قیمت متناسب
باشد.

Product Parameter：

Item

Specifications

Processor

ARM Cortex A7, 1.1GHz, 4 Core Processor

Memory

1GB DDR3 SDRAM, 8GB EMMC

System

Android 5.1

Magnetic card
reader

Track 1/2/3, Bi-directional, ISO7810, ISO7811, ISO7813

Smart card reader

Supports 1.8V, 3.3V, 5V card
Supports Memory card, CPU card.
EMV L1 & L2, PBOC3.0, ISO7816 standard.

Contactless card
reader

13.56MHz, 14443 Type A/B

SIM card slot

Support 1.8V and 3V

Mobile
communication

Support GSM, WCMDA, EVDO, TDSCDMA, TDD-LTE, FDD-LTE

BT

Support BT4.0 BLE

WIFI

Standard: 802.11b/g/n

GPS

Support built-in GPS and Beidou, GLONASS, Galileo system, LBS
positioning

Audio

Support built-in speakers and audio play

LED

4 led meet the Union pay contactless reader standard

Display

5.5" 1280*720 pixel, LCD, backlight control, signal strength, battery status

Support Mifare Card and EMV contactless standard

Support multipoint capacitance touch, and touch operation
Printer

High-speed thermal printer; printing speed: 16lines/s, paper width:
(57.5±0.5) mm

Physical key

1 ON/OFF key, sound control key

Camera

Rear: Flash, Auto-Focus, 5million pixels
Front: 2 million pixels, Support common 1D/2D bar code scanning

Port

1 Micro USB OTG interface, USB 2.0HS standard
1 SIM card slot
2 PSAM card slot
1 Micro SD card slot, Supports up to 32GB

Power

Input: 100-240VAC 50Hz; Output: 5V 2A DC; Micro-USB standard charging
port

Battery

Long lasting lithium battery, 5000mAh, 3.7V

Environmental

Working temperature: -10°C~50°C
Relative humidity: 10%-90% (non- condensation)
Storage temperature: -20°C~80°C

Certification

PCI 4.x
Contact EMV L1&L2 certification
Contactless EMV L1 certification
CCC certification
Telecommunication equipment network access license
Wireless transmitting equipment approval

