
Bekvämlighet räknas.

Kontaktlöst, kontantlöst 
betalningssystem 



Det helt nya kontantlösa betalningssystemet currenza clip erbjuder den allra senaste tekniken kombinerat med 
högsta bekvämlighet för slutanvändaren. Du och din kund vinner på denna attraktiva och robusta produkt som är 
skyddad av säker, krypterad dataöverföring med MIFARE-teknologi.

Nyckelfördelar 
• Kompakt, lätt & robust konstruktion 
• Hög säkerhet garanteras genom krypterad överföringsdata och möjligheten till ”Aktivera/inaktivera”-kortlistor
• Populära gränssnitt tillämpas av currenza clip MDB & currenza clip multi 

Andra egenskaper
• Modulär & tålig konstruktion
• Kontaktlös MIFARE-teknologi (13,56 MHz) 
• Öppen arkitektur - flera applikationer möjliga
• Administrations- & servicemjukvara clip manager för   
 datahantering, kodkonfiguration, läsarkonfiguration
 & försäljningsdatahantering enligt EVA/DTS
• Gränssnitt för currenza clip RF - en kompakt läsare   
 med vanligt USB-till-PC-gränssnitt
• Temperaturintervall från -20 ° till +50 °C, max. luft-  
 fuktighet 90 %

currenza clip & currenza card

 • MIFARE-teknologi

 • Öppen för tredjepartsapplika-
  tioner (t.ex. insläppskontroll)

currenza clip reader
 • En läsare för clip & card
 • Enkel att montera
 • Enkel att använda

currenza clip RF
 • Programmeringsgränssnitt för clip & card
 • PC-kommunikation via RS232 eller USB
 • Microsoft Windows®-kompatibel

currenza clipManager
 • Driftmjukvara som körs under
  Microsoft Windows ®
 • Clip-, tag-, card- & reader-
  konfiguration
 • Omvandling av besiktningsdata 
  till EVA-DTS
 • Full version för alla datahant-
  eringssyften
 • Audit version avläsning statistik
 • Card version endast för konfi-
  guration av kort

currenza clip MDB
 • Standardlösning 
 • MDB-gränssnitt, 
  som ”slavenhet”
 • Kringgränssnitt för 
  MDB sedelläsare och 
  myntväxlare
 • Kopplingsdon för G-40/
  G-13 (24 VDC/16 stift)
  parallell myntmekanism
 • Enkel att installera och plug & play

currenza clip multi
 • Simplex V (Executive) & BDV som master & slav
 • Prisregister som stöds i Simplex V-gränssnittet
 • Reader kan hålla reda på 20 priser och skilja 
  mellan 70 olika försäljningslinjer
 • Parallellt gränssnitt för mynt G-40/G-13 och 
  sedelläsare
 • RS-232-gränssnitt för att ladda ned data, maskin- 
  varuuppdateringar etc.


