
 EMV כבר כאן,
האם אתה מוכן?

VERIFONE.CO.IL EMV

?EMV מה זה תקן
תקן גלובאלי לביצוע עסקאות בכרטיס אשראי חכם )בעל שבב( 

המאפשר זיהוי חד ערכי של הלקוח המשלם ועוזר לחסן את בתי 
העסק מפני הונאות פוטנציאליות.

 תקן EMV הינו רגולציה ואינו המלצה לבתי העסק או ללקוחות
וכך יש להתייחס אליו ולתוכנו.  

 לוריפון ניסיון עשיר ובינלאומי בפתרונות EMV והיכולת להכין
 את שותפיה ולקוחותיה ליום הבא.

את הניסיון הזה אנחנו מעמידים לרשותכם.

האם אתם מוכנים?
לוריפון מוצרים ופתרונות תשלום אשר עומדים בדרישות התקן 

הגלובאלי והישראלי.
 אנו מציעים מגוון פתרונות EMV מתקדמים אשר יכשירו ויעזרו
EMV לכם לעמוד באתגרי השוק הקרובים כולל פתרון אשראית 

של שב"א.

למידע נוסף ותאום פגישה, אנא צרו קשר בדוא"ל:
emv_il@verifone.com

VX805

מסוף תשלום אינטגרטיבי עם מגוון אפשרויות חיבור 
למערכות קופה רושמת

PCI PTS 3.X, EMV 1&2, SRED (P2PE)

Contactless/NFC ,EMV תומך בעסקאות 
פשוט לתפעול, מהיר ובטוח

 •

•
•
 •

VX820

מסוף תשלום אינטגרטיבי עם מגוון אפשרויות חיבור 
למערכות קופה רושמת

PCI PTS 3.X, EMV 1&2, SRED (P2PE)

Contactless/NFC ,EMV תומך בעסקאות
מסך מגע צבעוני

פשוט לתפעול, מהיר ובטוח

•

•
•
•
•

VX675

מסוף תשלום נייד ואלחוטי 
המסוף הקטן ביותר עם פונקציונליות מירבית

מסך צבעוני
PCI PTS 3.X, EMV 1&2, SRED (P2PE)

NFC/Contactless, EMV תומך בעסקאות בטכנולוגיות

•
•
•
•
•

VX680

מסוף תשלום נייד ואלחוטי המשמש גם כקופה
מסך מגע צבעוני

PCI PTS 3.X, EMV 1&2, SRED (P2PE)

NFC/Contactless, EMV תומך בעסקאות בטכנולוגיות
ניתן לבצע אישור עסקה מקוון ולשדר את העסקה

באופן בטוח, מהיר ונוח

•
•
•
•
•

MX915

מסוף תשלום ומולטימדיה, הפתרון האולטימטיבי
לקידום מכירות

מסך מגע צבעוני "4.3
PCI PTS 3.X, EMV 1&2, SRED (P2PE)

ביצוע עסקאות במגוון כרטיסי זיהוי החל מכל סוגי כרטיסי 
אשראי, כרטיסם חכמים, כרטיסי Privet Label, כרטיסי מתנה

NFC/Contactless, EMV תומך בעסקאות בטכנולוגיות

•

•
•
 •

•

MX925

מסוף תשלום ומולטימדיה המאפשר חווית רכישה יעילה 
ונוחה ומגוון אפשרויות תשלום מאובטחות

מסך מגע צבעוני "7
PCI PTS 3.X, EMV 1&2, SRED (P2PE)

ביצוע עסקאות במגוון כרטיסי זיהוי החל מכל סוגי כרטיסי 
אשראי, כרטיסם חכמים, כרטיסי Privet Label, כרטיסי מתנה

NFC, Contactless, EMV תומך בעסקאות בטכנולוגיות

•

•
•
 •

•

למידע נוסף ותאום פגישה, אנא צרו קשר בדוא"ל:
emv_il@verifone.com

mailto:emv_il@verifone.com
mailto:emv_il@verifone.com
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