Detacom betaalautomaat koppeling
Algemeen
De vraag naar een koppeling tussen het kassaprogramma en een betaalautomaat, is de afgelopen
jaren steeds groter geworden en dat is niet zonder reden. Een directe koppeling heeft als voordeel dat
het totaalbedrag niet meer ingevoerd hoeft te worden. Bedragen die met de automaat worden betaald,
kunnen automatisch worden uitgesplitst naar betaalwijze (bijv. PIN, Chip, VISA, Mastercard). Dat
voorkomt fouten, de kassier hoeft niet meer na te denken over de betaalwijze (gewoon kiezen voor
betaalautomaat en de rest gaat vanzelf) en de afhandeling gaat veel sneller.
Detacom kiest voor
De markt van betaalautomaten is ook erg in beweging. Nieuwe technieken volgen elkaar in hoog
tempo op. Bij de keuze voor een leverancier van betaalautomaten heeft Detacom nadrukkelijk gelet op
techniek en kwaliteit. Onze keuze is gevallen op CCV, als een van de marktleiders op het gebied van
betaalautomaten in Nederland. CCV biedt moderne apparatuur die inspeelt op de behoefte van
vandaag de dag. De apparatuur voldoet ook aan de eisen van veiligheid en betrouwbaarheid. CCV
biedt voor bijna elke behoefte een passende oplossing. Daarnaast ondersteunt CCV haar apparatuur
goed.
De programmatuur van het Detacom WMS, DetaPOS, is door CCV uitvoerig en met goed resultaat
getest. Hierdoor zijn de producten van Detacom officieel door CCV gecertificeerd voor het gebruik met
alle betaalautomaten van CCV, die volgens het Beanet protocol werken (interpay, equens) maar ook
volgens het nieuwe Europese CTAP protocol.
Detacom biedt de koppeling naar betaalautomaten exclusief aan voor producten van CCV. Er is een
uitbreiding voor de Detacom software verkrijgbaar in twee varianten: a. voor gebruik met 1 kassa, b.
voor gebruik met meer dan 1 kassa. Vraag bij Detacom naar de mogelijkheden. Kijk eens op de
website www.ccv.nl of er ook voor u een passende betaalautomaat bij is.
Heeft u reeds een betaalautomaat van CCV, dan is er goed nieuws voor u. De meeste automaten zijn
al geschikt voor een kassakoppeling. U hoeft dus waarschijnlijk geen nieuwe betaalapparatuur aan te
schaffen. Neem in dit geval voor meer informatie contact op met CCV.
Samenvattend:

Makkelijk

Functionaliteit
1. Automatisch uitsplitsen naar betaalwijze die door de klant wordt gekozen
(afhankelijk van het type betaalkaart)
2. Door “één-druk-op-de-knop” het (resterend) bontotaal automatisch naar
de betaalautomaat.
3. Mocht u ondersteuning bij uw betaalapparatuur nodig hebben dan
beschikt CCV over een professionele helpdesk.
4. Extra geld pinnen (bijpinnen) of een ander bedrag pinnen is mogelijk als
u daar zelf voor kiest. De nieuwe bedragen worden dan automatisch voor
u uitgerekend.

Veilig

1. Door automatische doorgifte van het bedrag minder kans op fouten
2. Apparatuur van CCV staat garant voor een veilige transactie. De
nieuwste apparatuur wordt periodiek van nieuwe software voorzien.

Snel

3. De betaling wordt na door de automaat afgehandeld. Indien volledig
betaald is dan wordt de bon direct afgesloten en komt deze zonder extra
toetsaanslagen direct uit de printer. Hierdoor is de kassa snel weer
beschikbaar voor de volgende klant.

