
NEWTON CAT
Integrované platební řešení 

Moderní integrované platební 
řešení pro Vaše podnikání. 
Flexibilita, kvalita a bezpečnost 
pro akceptaci plateb. 

Zůstaňte s námi ve spojení
Global Payments Europe s.r.o.
V olšinách 80/626
100 00 Praha 10
www.mujterminal.cz



VÍTEJTE
Dovolte abychom Vám totou cestou 
prezentovali moderní platební 
řešení pro Vaše podnikání. 

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

1/ Příklady využití řešení ve Vašem podnikání
2/ Obchodní přínosy
3/ Popis řešení
4/ Nabídka zařízení
5/ Jak zvolit správné řešení
6/ Možnosti integrace



ŘEŠENÍ MÁME
PRO KAŽDÉHO

Platební řešení jsme sch opni připravit 
pro každý podnikateský záměr. 
Podívejte se na některé z nich.

Podpora samoobslužného   řešení pro 
čerpací stanice včetně podpory palivo-
vých  karet šetří náklady na obsluhu Vaší 
čerpací stanice.

Řešení GPE podporuje všechny režimy 
provozu samoobslužných terminálů v 
městském nebo příměstském režimu 
včetně podpory Variable Fare.

Pro parkovací automaty před   i za závo-
rou nabízíme prostorově a finančně 
nenáročné řešení pro přijímání plateb 
platebními kartami.

Řešení je používáno v dopravních systé-
mech včetně revizorského řešení, sdílení 
dopravních prostředků, parkování nebo 
hrazení využívaných služeb.

Prostorově nenáročné bezkontaktní 
platební řešení pro samoobslužné myčky 
s možností vnitřní i venkovní instalace.

Ideální platební řešení pro instalaci do 
samoobslužných automatů pro prodej 
potravin nebo zboží.

DOPRAVA

ČERPACÍ STANICE

CHYTRÉ MĚSTO

PARKOVIŠTĚ

AUTOMATY

MYČKY VOZIDEL



ČASOVÁ I FINANČNÍ 
FLEXIBILITA

Ušetřete své provozní výdaje za 
provoz a náklady na obsluhu 
Vašeho podnikání instalací 
samoobslužných řešení s plateb-
ními funkcemi. Ročně tak na 
nákladech ušetříte až 90% 
nákladů, které můžete investovat 
do rozvoje Vašeho podnikání. 

V neposlední řadě díky přijímání 
platebních karet porostou i Vaše 
tržby a to až o 20 procent. 

Ať už podnikáte kdekoliv, jednoduchou imple-
mentací platebního řešení získáte jedno 
řešení použitelné ve všech provozech a kdeko-
liv v Evropě. Nabízíme naše platební řešení ve 
více než sedmi zemích. 

Samoobslužné terminály pracují nepřetržitě 24 
hodin denně,  7 dní v týdnu a 365 dní v roce. 
Vaši zákazníci tak mohou využívat Vaše služby 
kdykoliv.



VŠE V JEDNOM 
ŘEŠENÍ

Nabízené řešení zahrnuje všechny 
služby v jednom. Spolu s našimi 
partnery dodáme řešení od A do Z.

Součástí nabízeného řešení jsou systémy 
určené pro vzdálenou správu terminálu, 
vzdálenou aktualizaci aplikace terminálu 
nebo změnu jeho nastavení. Obsluha a 
správa terminálů tak probíhá jednoduše z 
internetového prohlížeče.

Pro jednoduchý přehled o provedených 
transakcích slouží Merchant Portál, kde je 
možné spravovat všechny realizované 
transakce, případně exportovat jejich 
historii.

V rámci nabízeného řešení si můžete 
zvolit mezi nabízenými terminály. Od 
základní bezkontaktní čtečky až po robust-
ní trojkombinaci podporující magnetické, 
čipové i bezkontaktní karty.

Všechny modely jsou od renomovaného 
výrobce zařízení a plně certifikované pro 
akceptaci platebních karet. Bezpečnost je 
pro nás vždy na prvním místě. 

Flexibilní a plně konfigurovatelná aplikace 
umožňuje přesné nastavení funkcí 
terminálu dle Vašich požadavků. Aplikace 
podporuje více jazyků a mnoho zah-
raničních měn.

Jednoduchá integrace platebních 
terminálů do Vašeho systému za pomocí 
GPE protokolu nebo jiných standardů pro 
samoobslužná řešení, jako je IFSF, MDB a 
dalších.



PROFESIONÁLNÍ
HARDWARE

Základem každého vynikajícího řešení 
je spolehlivá technologie a technické 
parametry. Proto je nabízíme i my. 

Vestavná čtečka karet s displejem je 
určena především pro vestavbu do 
samoobslužných stojanů, kiosků a 
automatů. Osvědčila se v kioscích v auto 
myčkách nebo parkovacích automatech 
jako cenově příznivé řešení. V nabídce 
najdete model využívající externí konek-
tivitu nebo model s GPRS modemem. 

iUC180B

Miniaturní vestavná čtečka karet je určena 
především pro vestavbu do samoob-
služných stojanů, kiosků a automatů tam, 
kde postačuje akceptace bezkontaktních 
karet do výše limitu ověření držitele karty. 
Oblíbená je  v městské a příměstské 
dopravě, například v autobusech nebo 
tramvajích díky svým malým rozměrům.

iUC160B

Řešení se využívá nejčastěji v samoob-
služných platebních automatech, 
například na čerpacích stanicích a tam, 
kde výše transakcí překračuje 500 Kč  
nebo vyžaduje zadání kódu PIN. Nejčastěji 
je terminál využíván na samoobslužných 
čerpacích stanicích, kioscích nebo park-
ovištích. 

iSelf



INTEGRACE
ŘEŠENÍ

Jedinou integrací platebního řešení 
jej můžete použít kdekoliv v Evropě. 
Integraci platebního řešení zvlád-
nete velmi rychle. 

Pro snadnou integraci Vašeho řešení s platebním 
řešením Vám poskytneme maximální součinnost 
a podporu po celou dobu integrace až do 
závěrečné certifikace. Úspěšnou certifikací se 
stáváte naším partnerem, což Vám věříme 
umožní přístup k novým klientům v několika 
zemích. 

PODPOROVANÉ PROTOKOLY
• GPE protokol 
• IFSF protokol
• MDB protokol



POKRYTÍ TRHU

REFERENCE

BEZPEČNOST

PÁR SLOV 
NA ZÁVĚR

Kvalitní službu Vám může dodat pouze 
kvalitní a specializovaný dodavatel. 
My jím jsme. 

Poskytujeme služby velkým nadnárodním 
obchodním řetězcům a bankám, stejně tak 
ale provozujeme řešení pro malé obchod-
níky. 

Patříme mezi největší poskytovatele 
platebních řešení ve střední a východní 
Evropě. Obsluhujeme přes 80 tisíc zařízení 
a procesujeme více než 1 miliardu 
transakcí ročně. 

Naše společnost je každoročně úspěšně 
auditována externí nezávislou auditorskou 
společností. Bezpečnost je pro nás na 
prvním místě.


