
Outdoor
Betaalterminals 



MICRELEC ontwikkelde z’n eerste outdoor 
betaalterminal in 2001. De betaalterminals werden 
sindsdien verder ontwikkeld en aangepast aan de 
nieuwe normen. 

Vandaag behoren de Micrelec outdoor betaalterminals tot de meest performante op de 
markt.

Ze aanvaarden standaard alle mogelijke betaalkaarten en, indien u dit wenst, kan ook 
betalen met cash of via RFID ter beschikking gesteld worden.

De betaalterminals zijn bovendien absoluut betrouwbaar. Ze beantwoorden aan alle 
Europese normen en reguleringen.

Betrouwbaar, fl exibel én veelzijdig

UITGEBREIDE BETAALOPTIES

• Debetkaarten
• Kredietkaarten
• Klantenkaarten
• Truckers kaarten ...

• Contactless (RFID)
• Cash betalingen (BNA)

SERVICE CARDS

De betaalterminals 
kunnen geopend 
worden aan de hand 
van service cards.

Extra handig 
wanneer u zelf niet 
on site kan zijn 
om de technische 
ruimte te openen. 

KEUZE TRANSACTIEVERWERKER

Als integrator van betaalsystemen, laat 
Micrelec u de keuze tussen Atos Worldline 
en CCV voor de behandeling van de 
betaaltransacties van uw klanten. 

Dit geeft u de vrijheid om de goedkoopste 
aanbieder voor de transactieverwerking 
te kiezen. Dit zal o.a. afhankelijk zijn van 
het aantal transacties dat op uw station 
plaatsvindt.

VEILIG

• Degelijke 
behuizing

• Privacy shields
• Antidiefstal slot

Beantwoordt aan 
alle Europese 
normen en 
reguleringen.



BNA TEGOEDEN

Een klant met een 
tegoed aan de BNA, 
krijgt een tegoedbon 
die wordt uitgeprint.

Bij een volgende 
tankbeurt kan hij 
de barcode inlezen 
via de biljettenlezer 
van de BNA, en z’n 
tegoed gebruiken.

YES, WE CAN

Betaalterminals die 
een woestijnklimaat 
trotseren.

De betaalterminals 
kunnen volledig 
op maat gemaakt 
worden: eigen kleur, 
enkel of dubbel, 
met of  zonder 
touchscreen...

KLIMAATCONTROLE

Een veel geziene storing op minder 
kwaliteitsvolle outdoor betaalterminals heeft 
te maken met de ticketprinter. Bij regenweer 
wordt het papier van de ticketprinter minder 
stevig door vocht, en wordt de kans op 
opstroppen groter.

Dit wordt opgelost via klimaatcontrole. 
De temperatuur wordt daardoor verhoogd 
bij koude en wanneer een bepaalde 
vochtigheidsgrens wordt overschreden.

INTERNATIONALE STANDAARDEN

De IFSF-architectuur (International 
Forecourt Standards Forum) is het standaard 
protocol van de site controller die dienst doet 
als de interface tussen het elektronische 
betaalsysteem en de POS. 

Keuringen: 
CE
EMV
PCI/DSS
NMI 

Op maat of out-of-the-box

FLEXIBELE ARCHITECTUUR

U kunt hardwarekosten besparen door één outdoor betaalterminal te gebruiken die alle 
pompen bedient. Bovendien kan ons systeem IN of OP een pomp gemonteerd worden, 
of op een standaard NAAST de pomp worden geplaatst. Als u wenst kunnen wij de 
terminal zelfs voor u in de muur van het tankstation inbouwen!



MICRELEC is één van de meest ervaren leveranciers van hoogwaardige 
technologie en fl exibele service in de E-mobility en de forecourt retailing 

sector in de Benelux. 
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