
Samport ICT250 från Ingenico är vår nyaste fristående 
terminal och redo för NFC. Det är en av marknadens 
mest avancerade fristående terminaler med en kom-
pakt och ergonomisk design. Samport ICT250 har en 
färgskärm som ger optimal grafik. Vi har kombinerat 
funktionerna i denna kraftfulla fristående terminal med 
Samports intelligenta betalväxel för att passa alla behov 
hos alla typer av företag – små som stora.
 
Samport ICT250 ger oöverträffad IP-prestanda och 
säkerhet. Den har som standard integrerat PCI PTS 
3.x - godkänt PIN-kodstangentbord, Samports avan-
cerade kryptering och enastående IP-transaktions- och 
nedladdningsprestanda. Samport ICT250 delar också 
samma användargränssnitt som övriga terminaler i 
Samports terminalportfolio, vilket underlättar migration 
och support. 
 
Samport ICT250 kan genom Samports avancerade 
programvara användas antingen som en helt fristå-
ende terminal eller kopplad till en kassa för bland annat 
automatisk beloppsöverföring. Terminalen kan kopplas 

TILLÄMPNINGAR

■   Små butiker: Fristående terminal med  
manuell hantering.

■   Butiker och små kedjor: Kassakopplad  
terminal för snabb hantering av betalningar.

■   Gränshandel: Hantera nationella kort samt 
olika valutor i en terminal.

Samport ICT250 NFC / Contactless Ready  
Betalterminal

både till enklare kassasystem och till dagens avancerade 
PC-kassor genom ett flertal olika gränssnitt såsom 
Easy Card EFT eller Samports egna Host2T. Tillsammans 
med Samport Web Manager för uppföljning och rappor-
tering erbjuder Samport en marknadsledande terminal 
för såväl små som stora säljföretag.
 
SÄKER IP-FUNKTIONALITET
Kraftfull: 32-bitars ARM9 & ARM7-processor.
Funktionell: Klarar flera applikationer samtidigt.
Lättanvänd: Hjälpmenyer, IP-diagnostik, enkelt användar-
gränssnitt och tillhörande webbaserat rapportverktyg.
Säker: Uppfyller alla säkerhetsstandarder.
 
CERTIFIERINGAR
PCI PTS 3.x- certifierad.
EMV nivå 1 & 2.
Visa ADVT.
MasterCard M-TIP.
PA-DSS.
EE2E.
Godkänd av nordiska banker.
Uppfyller RoHS.

INNOVATIV, KOMPAKT OCH MED ERGONOMISK DESIGN 



Enkla, lättanvända funktioner:
■   Snabb termoskrivare med enkel laddning som elimi-

nerar trassel. Den stora pappersrullen betyder färre 
byten.

■   Stor, lättanvänd 15-knappars layout och 4 navigations-
knappar med bakgrundsbelysning. Clear-, Enter-,  
Cancel- och 5-tangenterna ger taktil feedback till  
kunder med nedsatt syn.

■   Smidig storlek gör terminalen enkel att hantera för 
dina kunder.

■   Marknadsledande multi-applikationskapacitet ger 
möjligheter för handlare att introducera mervärdes-
tjänster.

■   Samport Web Manager ger oöverträffade rapport- och 
uppföljningsmöjligheter.

Snabb, tidsbesparande prestanda
■   Termoskrivare som klarar grafik – idealisk för printning 

av logotyper och kuponger direkt vid betaltillfället.

Oöverträffat värde
■   Uppgraderbar, flexibel plattform som snabbt kan 

utvecklas i takt med marknadens krav – vilket gör 
enheten till en säker investering.

■   Mer minne (16MB som standard), gör att ICT250 enkelt 
kan hantera större programvaror som svar på nya be-
stämmelser eller för kommande mervärdestjänster.

■   Alla modeller i Ingenico-serien är PCI PTS 3.x -certifie-
rade för PIN-transaktioner.

■   Tydlig, TFT färgskärm baserad på senaste tekniken 
som ger terminalen goda och klara kontraster.

■   Terminalen kan kopplas till kassa, integreras, för bland 
annat automatisk beloppsöverföring genom stöd för 
gränssnitt såsom Easy Card EFT- och Samports egna 
avancerade protokoll Host2T.

■   Samport ICT250 kan användas som operatörenhet 
ansluten till en IPP350, för fler betalnings- 
möjligheter.

■   Uppfyller branschens strängaste säkerhetskrav, inklu-
sive PCI PTS 3.x, PA-DSS och ”End-to-end-encryption”. 
Samports arkitektur ger bästa möjliga skydd mot 
bedrägeriförsök och otillåten uppladdning av applika-
tioner och skyddar därmed din investering.

■   Samport ICT250 är redo att genomföra contactless-
betalningar, så kallad NFC.

OPTIMAL SÄKERHET OCH PRESTANDA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Processor:     32-bitars ARM9 & ARM7-processor.

Knappsats:     15 backlit knappar, PCI PTS 3.x-
godkänd, vattenskyddad. 
4 navigationsknappar. 
ADA-liknande markeringar.

Display:     TFT Colour QVGA . 
Upplösning: 320 x 240 pixlar.  
Bakgrundsbelyst.

Kommunikation:     Primär: 10/100Base-T Ethernet. 
Magic box: Power supply, 
RS232, Ethernet.

Printer:   Drop-in laddning, termoteknik,  
18+ linjer per sekund. 
Pappersrulle: 40 mm diameter.

Minne:   Totalt: 142MB. 
Flash: 128MB. 
SDRAM: 16MB.

Storlek:   Bredd: 83 mm, längd: 185 mm,  
höjd: 63 mm.

Vikt:   325 g.

Miljö:   Temperatur (operativ miljö): +5 - +45° C. 
Fuktighet: Max 85 %, icke kondenserande. 
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Läs mer om våra produkter på: 

www.samport.seOFFICE. +46 8 400 15 400


