
MPT-2
Betaalterminal 



De MICRELEC MPT-2 Outdoor Betaalterminal is uniek 
in elk opzicht ! Voorzien van de laatste nieuwe pinpad 
generatie, contactloos betalen en een handige app om 
de betaalterminal vanop afstand te beheren.

MEEST FLEXIBELE IN DE MARKT

Zelfs als uw tankstation uitgerust is met een niet-Micrelec site controller, sluit u de Micrelec 
MPT-2 betaalterminal erop aan. De 3rd party site controller communiceert via zijn protocol 
en via de Micrelec OPT controller interface met de MPT-2.

Op die manier blijf je flexibel, nu en in de toekomst.

Hieronder een schets van de installatie van een MPT-2 op een tankstation met een Micrelec 
of 3rd party site controller en de Micrelec OPT controller interface. 

Betrouwbaar, flexibel én veelzijdig

PERFECT ALTERNATIEF VOOR WORLDLINE TERMINAL  
 
Micrelec is sterk verankerd op de Belgische markt en werkt reeds sinds 
mensenheugnis als integrator met Worldline samen. 

Micrelec kent de noden en behoeften op het hedendaagse tankstation 
perfect. Dankzij onze flexibele manier van werken kunnen wij snel 
schakelen en kunnen wij als KMO gemakkelijker inspelen op specifieke 
vragen.



GROTE PAPIERROL 

De MPT-2 is uitgerust met de grootste papierrol op de markt: >410m 
en gaat zo 8 x langer mee dan een standaard papierrol. De MPT-2 is 
daarenboven zo ontworpen dat het vervangen van de papierrol een 
fluitje van een cent is.

KONNECTR OPT APP

KONNECTR OPT is een eenvoudige en krachtige cloud based app voor 
smartphone, tablet of pc. De app informeert de uitbater realtime over 
de status van de MPT-2(’s) in zijn netwerk. Zo krijgt hij direct een 
notificatie wanneer er een OPT defect is. 

Konnectr OPT verwittigt wanneer de papierrol moet worden vervangen 
en de kaartlezer gereinigd. Men kan transacties raadplegen en zelfs de 
taal van de terminal wijzigen via de app.

IoT binnen handbereik

LED-BAR

Eén van de innovaties van de MPT-2 is de LED-bar, die een nieuwe 
vorm van interactie met de klant mogelijk maakt. De terminal is goed 
zichtbaar als de klant het station oprijdt en hij hoeft daardoor niet 
meer te zoeken waar hij of zij kan betalen. Als de LED-bar groen is, 
is de MPT-2 in bedrijf, een rood knipperende LED-bar geeft aan dat 
er een probleem is. Verder ondersteunt de LED-bar interactie met de 
klant door er bijvoorbeeld op te wijzen waar hij het ticket kan nemen.

ROBUUSTE BEHUIZING, NIEUWSTE GENERATIE PINPAD 

De robuuste behuizing is vervaardigd uit aluminium en staal. De  MPT-2 
is eveneens uitgerust met de nieuwste generatie pinpad van Worldline 
of CCV, met kleurendisplay en NFC-reader voor contactloos betalen. 

ACCEPTEERT ZEER BREED GAMMA AAN BETAALKAARTEN

De terminal accepteert de gangbare krediet- en debetkaarten, 
tankkaarten, getrouwheidskaarten en diverse companykaarten.



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

sector in de Benelux. 
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