Bilaga 3 – Produktbeskrivning
1. Allmän beskrivning
Leveransen av Betalsystemet PosPay från PayEx består av Hardware, Betalningsapplikation plus (i förekommande
fall) tillhörande PosPay Client som stöder ett integrerat ECR-system, och en registrerad profil i PosPay Server.
Tillvalstjänster eller andra komponenter som betraktas som tillbehör omfattas inte av produktbeskrivningen i denna
bilaga.

2. Hardware
Modellbeteckningen för Hardware definieras av ett delnummer som anges av Ingenico som Maskinvarutillverkare.
Den faktiska Hardware som Kunden väljer kommer att definieras i det specifika orderformulär som skickas till
order.pos@payex.com
Följande Hardware är tillgänglig från PayEx, med angivna delnummer eller nyare versioner, och angivna namn som
används på Orderformuläret:
Delnummer

Tillbehör

Större kvantitet
som är lika med
eller över #
enheter (“Stor
order”)
100

Namn på Orderformulär

IPP350-013-MYNT
IPP350-029-PAYEX

inklusive sekretesskydd,
kommunikationskabel och strömenhet
eller USB.

iCT250-010-MYNT

Inkl. strömenhet och magic box

50

iWL251-003-MYNT

Inklusive laddningsbas och
strömkablar. Använder separat
telekomprenumeration för
onlinekommunikation

50

IWL251, normalt såld
tillsammans med
telekomtjänst som
obligatoriskt tillval

iWL252-002-MYNT

Inklusive laddningsbas och
strömkablar. Nätverkskablar ej
inkluderade, men Bluetoothkommunikation mellan bas och
terminal är inkluderad.

50

IWL252

iMP352-001-PAYEX

inklusive laddningskablar

25

ISMP Companion

iMP352-002-PAYEX

Inklusive laddningskablar

25

ISMP i5

iMP550-002-PAYEX

Inklusive laddningskablar

25

iSMP3

IPP350, med separat
specifikation av USB eller
LAN-kommunikation

All Hardware är förberedd för att samarbeta med programvaruversionen:
-

EMV kernel: EMV DC30 V4.71 eller senare
Operativsystem: Telium version 9.3x eller senare
Betalningsapplikation: PayEx Nordic Payment version 1.0.x eller senare

Om inte annat avtalas mellan parterna ska programvaran i Hardware vid leverans från PayEx alltid innehålla de
senast godkända och certifierade programvaruversioner som är tillgängliga från PayEx.

3. Client-programvara för integrerade lösningar
Vid leveransen ska programvaran PosPay Client att göras tillgänglig för nedladdning och installation i en "relevant
miljö" (oftast från http://pim.payex.com/ eller enligt avtal med PayEx Support).
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4. Betaltjänster generellt
Vid leveransen registreras varje beställd Hardware som aktiv och redo att ta emot transaktioner från PosPay Server.
Den primära nyckeln för varje Hardware är Merchant-ID i kombination med terminal-ID. Kunden kommer att
tilldelas ett Merchant-ID som definieras enligt PayEx gottfinnande. Alla betaltjänster som omfattas av leveransen är
knutna till ett Merchant-ID hos PayEx. Det inkluderar anslutning till valda Inlösare, mervärdestjänster och ett
rapporteringsverktyg. I förekommande fall är en nyckel för att aktivera programvaran PosPay Client tillgänglig för
nedladdning vid leveransen som en del av installationsprocessen.

5. Betaltjänster som är specifika för Drivmedelstjänster
Merchant-ID kommer att stödja relevanta och PayEx-godkända utomstående terminaloperatörer, och leverera till
betalningsterminalen och transaktionstrafiken mot PosPay Server enligt definition i Tjänsteavtalet. Alla betaltjänster
som omfattas av leveransen är knutna till ett Merchant-ID hos PayEx. Det inkluderar en anslutning till valda Inlösare
av Drivmedelskort, vilket möjliggör produktrestriktioner och rapporteringsverktyg inklusive produktuppgifter som
behövs för Drivmedelskort. Den valda Inlösaren av Drivmedelskort måste definieras av Kunden som en del av
Order- och installationsprocessen.

Sida 2 av 2

171102

