GAMA DE ACEITADORES 5EM1 DE MEI

FAÇA COM QUE A SUA EMPRESA TENHA VANTAGEN
COM A GAMA DE ACEITADORES 5 EM 1
Ofereça aos seus clientes uma gama de opções mais ampla
na hora de realizar uma compra e aumente as suas vendas.
O setor do vending teve um crescimento notável de transações sem dinheiro
nos últimos anos. Os cartões de crédito e débito estão tendo uma importância
como opção de pagamento pelo consumidor a um ritmo muito rápido.
Com o aceitador 5 em 1 da MEI, as suas máquinas de vending podem aceitar
qualquer forma de pagamento que o consumidor tenha na sua carteira:
notas, cartões chip e banda magnética, pagamentos NFC e cartões sem contato.
Isto aumenta as probabilidades dos seus clientes realizarem uma compra,
o que permite aumentar as sua vendas e optimizar a entrada de dinheiro
obtidos nas máquinas instaladas em lugares concorridos.
Também se encontra disponivel o modelo sem aceitador de notas.

Comodidade para o consumidor:
Unidade de pagamento atrativa com instruções fáceis de seguir para
realizar transações de forma cómoda, rápida e segura.
Mais opções na hora de realizar uma compra:
notas, cartões de crédito e débito ou NFC
A transação pode cancelar-se simplesmente premindo
um botão

5EM1

Écran de alto contraste fácil de ler

Fácil de usar para o operador:
Um produto que aceita 5 tipos de pagamentos
Aumento das vendas e uma maior retenção dos
pontos de instalação
5em1 adopta de forma pré-determinada a
transação com menor custo
Compativel com outros sistemas de pagamento
existentes nas máquinas instaladas
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Fácil Instalação:
Possibilidade de escolher 2 variantes: com ou sem notas
Ambos modelos ajustam-se à ranhura standar do
validador de notas (não é preciso dispor de aberturas
adicionais na máquina)
O modelo 5em1 pode utilizar-se para colocar ao dia fácilmente
os validadores de notas CashFlow® 2000 existentes
nas máquinas instalada
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5em1 inclui CashFlow® 2000 (o validador de notas número
um em vendas do sector), o que dá garantia de
ﬁabilidade e um elevado índice de aceitação de notas.
Homologado pela EMV
Ligue-nos hoje mesmo ou visite www.meigroup.com para
conhecer como os aceitadores podem aumentar a satisfação
dos seus clientes e a sua conta de resultados.
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A solução de pagamento completa

GAMA DE ACEITADORES 5EM1 DE MEI

Solução de pagamento electrónico completo com Advance 5000
MEI sempre lhe oferece todo o hardware que necessita para aceitar pagamentos
electrónicos. Para isso apresenta o Advance 5000, a solução mais avançada para o
vending que aumenta as opções de pagamento e as oportunidades de compra para os
consumidores, ao mesmo tempo que melhora o controlo e as vendas para os operadores.
A combinação dos aceitadores 5em1 com o Advance 5000 é uma forma simples
de oferecer aos seus clientes opções de pagamento com e sem dinheiro. Advance 5000
oferece conetividade para as suas máquinas de vending, o que lhe permite processar
transações através de uma rede de comunicações eﬁciente. A solução é completa
quando se combina com um fornecedor de serviços ﬁnanceiros aprovado pela MEI.
DADOS TÉCNICOS:
• Funcionam com todo o intervalo de
temperaturas de vending
• Codiﬁcação de dados para a realização de
transações seguras

DADOS TÉCNICOS DO ADVANCE 5000
• Desenho modular que facilita e ﬂexibiliza as
actualizações
• Luzes LED que permitem realizar um
diagnóstico rápido e simples
• Programáveis mediante menu de opções de
conﬁguração
• Interface MDB

COMPATIBILIDADE:
• Sistemas de pagamento já existentes:
administradores de moedas CF7000 ou
CF8000
• Software de administração de vending

COMPATIBILIDADE DO ADVANCE 5000
• WAN/LAN/Ethernet
• Interfaces standar: PCMCIA, USB,
USB Micro, Série
• Cartão SD

REINO UNIDO
Tel: +44 (0) 845 094 4380
Fax: +44 (0) 118 907 4061

ALEMANHA
Tel: +49 (0) 695 007 0420
Fax: +49 (0) 695 007 0421

SUIÇA
Tel: +41 (0) 228 840 410
Fax: +41 (0) 228 840 411

ESPANHA
Tel: +34 917 497 516
Fax: +34 917 499 356

FRANÇA
Tel: +33 (0) 1 57 32 30 23
Fax: +33 (0) 1 55 69 56 10

ITÁLIA
Tel: +39 (0) 2 69 63 37 22
Fax: +39 (0) 2 69 63 37 23

VANTAGENS DO SISTEMA:

RESTO DA EUROPA
Tel: +44 (0) 845 094 4390
Fax: +44 (0) 118 907 4062

Opção idónia para oferecer pagamentos com
e sem dinheiro sem necessidade de realizar
mecanizados adicionais na máquina

CF2000

SERVIÇO AO CLIENTE

Elimina a necessidade de trabalhar com múltiplos
fornecedores: MEI é o seu único ponto de contato
para toda a gama de soluções de pagamento

Advance 5000

Aumenta as vendas e a retenção de pontos de
instalação: mais opções de pagamento supõe um
menor número de vendas perdidas devido à
ausência de dinheiro

5 IN 1

O modelo 5em1 instala-se nas placas de
montagem CashFlow® 2000 já existentes
A opção perfeita para pontos de instalação
públicos muito concorridos
Rede de comunicações ﬂexivel
Comunicações de rede seguras

MEI OFFICES
MEI UNITED KINGDOM/EUROPE
Unit 51/52, Suttons Business Park,
Suttons Park Avenue, Reading, RG6 1AZ
Tel: +44 845 094 4370
Fax: +44 118 907 4060

SEDE CENTRAL DE MEI NA
EE.UU.
1301 Wilson Drive
West Chester, PA 19380
Tel: +1 610 430 2500
Fax: +1 610 430 2694

MEI SUIÇA
Chemin du Pont-Du-Centenaire 109
Plan-les-Ouates, PO Box 2650
1211 Geneva 2
Tel: +41 22 884 0505
Fax: +41 22 884 0504

Para obter informação sobre outros produtos
e opções de programação de pagamento sem
dinheiro, visite a nossa web:
www.meigroup.com
technicalsupport.europe@meigroup.com
eurovending.sales@meigroup.com

MEI CASHFLOW é uma marca comercial registada de MEI. Informação sujeita a modiﬁcações sem aviso prévio.
MEI realizou todos os esforços possiveis para que a informação deste documento seja precisa.
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