betaling.no - enkel betaling med mobil
Ingen registrering, ingen app!

Kontakt oss!
66 80 50 20

Tilby verdens enkleste betaling på mobilen!
Lommeboken er mobil
betaling.no er nettbasert og tilbyr betaling
gjennom kjente betalingsleverandører som Vipps
og Stripe. Du kan enkelt administrere produkter,
priser og varebeholdning – samtidig som du har
full kontroll på leveranseprosessen.
Salgsstedet merkes med en QR-kode som er inngangsporten til kjøpsprosessen. En styringsenhet
installeres ved anlegget som skal styres. Kjøpsprosessen gjennom føres på mobil. Skyløsningen
snakker med styringsenheten som igjen styrer
anlegget som leverer produktet til forbruker.
Kjøpsprosessen starter direkte fra QR-koden,
og krever ingen registrering eller installasjon på
mobilen. Forbruker gjør eventuelt produktvalg,
som f.eks. type, mengde eller varighet før selve
betalingen gjennomføres. Produktet leveres
umiddelbart via elektronisk styring av anlegget fra
styringsenheten. betaling.no leverer en effektiv
og brukervennlig opplevelse for kunden.
Styringsenheten leveres standard med reléstyring, men har også mulighet for andre former for
elektronisk integrasjon, så vel som integrasjoner
via standard kommunikasjonsprotokoller som
OCPP for ladestolper, og andre protokoller.
Trenger du kun en MENY uten
styringsenhet?:
Dette ordner vi selvsagt. Vi har flere kunder innen
Golf, Padel, Treningssenter, kantiner o.l. som
benytter seg av dette.

betaling.no er en uavhengig og selvstendig betalingsløsning. Fordeler med
dette er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen fysisk terminal
Kontantløs betaling
Skybasert løsning
Trygg og sikker overføring
Ingen registrering
Ingen app
Alltid full oversikt
Teknisk support

betaling.no er perfekt for bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Bilvask/selvvask
Gjestehavner
Ladestasjoner
Private bommer
Fellesvaskeri borettslag
Parkering

Slik fungerer det:
1. Skann QR kode
2. Velg vare du ønsker å kjøpe
3. Velg betalingsmåte Vipps eller kort via Nayax Touch
Har du et annet styringsbehov som du ønsker å ta betalt for, så løser vi det!
Det kan være noe som startes/stoppes, åpnes/lukkes, slåes av eller på...

betaling.no
EBS Digital AS § Ski Næringspark § Glynitveien 21 § 1400 Ski
Tlf. 66 80 50 20 § post@ebsdigital.no § ebsdigital.no

Teknisk informasjon

Fysiske mål:
Høyde: 3 cm
Bredde: 6,5 cm
Dybde: 8,5 cm

Strømtilførsel:
220V AC eller 7 – 36V DC

Betalingsmetoder:
Vipps
Stripe (kredittkortbetaling med
Visa - Mastercard

Styringsmuligheter:
• 4 separate reléutganger gir mulighet til
å styre opptil 4 enheter per styringsenhet. Ved større behov kan flere
styringsenheter benyttes eller utvidelser med flere reléutganger.
• Tilslag / puls fra 200 ms til permanent
tilslag på produktets leveransetid.
• Lead-in på 0 ms til 60 minutter.
• Lead-out på 0 ms til 60 minutter.
• For pulser under 200ms kan det
benyttes Open Collector (transistor)
utganger.

Kommunikasjon:
Modem med integrert SIM kort. Eksterne
antenner ved behov.

Kontakt oss på telefon 66 80 50 20
for en prat - som raskt vil betale seg!
betaling.no
EBS Digital AS § Ski Næringspark § Glynitveien 21 § 1400 Ski
Tlf. 66 80 50 20 § post@ebsdigital.no § ebsdigital.no

