
Yomani xr
Yomani XR er en rask og sikker terminal som er klar for fremtiden.  Den har et  

brukervennlig  og elegant design, med fargeskjerm og ledelys rundt kortlesere, samt en  

robust finish. Yomani XR leveres med printer.

Alle Points terminaler leveres med paypoint programvare. paypoint programvare er 

enkel å tilpasse, enkel å lære, enkel å administrere og enkel å integrere.  

Fargerik innovasjon, forberedt for fremtiden

H. Ødegaard & Co. AS  -  Grensesvingen 7,  0661 Oslo  -  Telefon 400 45 200
                                                       www.hoco.no 



Programvaren paypoint 

Alle terminaler fra Point leveres med programvaren paypoint. paypoint er seneste generasjon programvare for 

betalingsterminaler. Mer enn 25 års erfaring og utvikling innen betalingsløsninger ligger bak. Det betyr at du som bruker av  

paypoint kan være trygg på at betalingsterminalen til enhver tid tilfredsstiller de krav som stilles til betalingsløsninger.

paypoint er mer enn standard programvare for betalingsterminaler. Den inneholder også et spekter av tilleggsfunksjonaliteter 

som paypoint.rapport, paypoint.connect, paypoint.vpn med mer. Dette gjør paypoint til den mest komplette 

betalingsløsningen for alle bransjer.

paypoint programvare er enkel å tilpasse, enkel å lære, enkel å administrere og enkel å integrere.

.

 
Unik design
Inngående studier av terminalbruk og ergonomi ligger til grunn for det unike designet  

Yomani XR representerer. Myke linjer, bakgrunnsbelyste taster, klart adskilte kortlesere 

med ledelys og innebygd innsynsbeskyttelse i terminalens form gjør den svært  

brukervennlig.

En av markedets raskeste terminaler.
Yomani XR leveres med skriver, og er en av markedets raskeste terminaler. Terminalen står 

stabilt og stødig også uten stativ.

Terminalen for fremtiden
Med stor fargeskjerm og innebygget kontaktløs leser er Yomani  XR fremtidens  

terminal. Terminalen leveres med NFC-teknologi, det vil si mulighet for ”tap-and-go” med 

kontaktløse kort og mobiltelefon.

Kommunikasjon
Ethernet
RS232

Prosessor
2 x 9 bit ARM
64 Mb RAM
128 Mb Flash

Kortleser
Magnetstripe ISO 1/2/3
Chipleser EMV 4.2 level 1 og 2
PCI PTS 3.x, TQM, CE, EMC

miljø
Temp. fra 0 til 50 grader C
Luftfuktighet 20-85 %
non-condensing
RoHS & WEEE compliant
 
Programvare
paypoint

Skriver 
Termoskriver 
Enkelt papirbytte

Tastatur
Bakgrunnsbelyst
15 store taster
3 funksjonstaster
 
Størrelse og vekt
170 x 107 x 103 mm
550 gram
 
Display
TFT fargeskjerm
2,8” , 1/4 VGA, 16 bit

Yomani xr tekniske data
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