
LAN POS

پـایـانـه هـای فـروشـگـاهـی

 این نوع دستگاه عملیات ارسال و دریافت پیام های تراکنش را در بستر اینترنت انجام 
می دهد. مهم ترین ویژگی این دستگاه ها سرعت عملکرد باال در تراکنش است که 

مناسب فروشگاه های زنجیره ای و مراکز خرید عمده با تعداد تراکنش باال است.

پرداخت الکترونیک سـپهـر
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• امکان ارائه خدمات تسهیم به چند حساب بانکی 
• امکان دریافت گزارش های آنالین تراکنش ها از طریق پرتال پذیرندگان

• پرداخت های خاص و شناسه دار
• امکان ارائه سرویس چند حسابی

• رسید دو زبانه
• گزارش ریز تراکنش بر مبنای تاریخ

• تعریف شیفت کاری و گزارش گیری بر اساس شیفت
• امکان اتصال به انواع نرم افزارهای فروشگاهی

• امکان ارائه شارژ تلفن همراه از تمامی اپراتورها
• امکان پرداخت کلیه قبوض خدماتی و خاص

• اعالم موجودی
top up امکان شارژ آنی تلفن همراه به صورت •

• امکان خرید دسته ای شارژ اپراتورهای تلفن همراه با تخفیف
• برخورداری از مزایای باشگاه مشتریان و بهره مندی از جوایز دوره ای

• کیفیت و عمر باالی دستگاه
• برخورداری از نرم افزار موبایلی (پاس)، برای انجام امور پذیرندگی

برخی از ویژگی های PC POS های پرداخت الکترونیک سپهر:
• امکان چاپ اطالعات دلخواه بر روی رسید شاپرکی به ازای هر تراکنش 

• امکان ارسال یک رشته اطالعات از PC به POS جهت درج بر روی رسید تراکنش
• امکان اتصال دستگاه به صورت LAN و USB و سریال به نرم افزار

• امکان اعمال درصدهای تخفیف بر روی فاکتور مشتریان 
• اتصال دستگاه کارتخوان تنها با یک کابل

• عدم وقوع اشتباه در هنگام وارد کردن مبلغ توسط اپراتور یا مشتری
• انطباق کامل با نیازهای دارندگان حساب های دولتی بدلیل عدم امکان وقوع خطا

• امکان گزارش گیری و اطمینان یافتن از صحت تراکنش¬های انجام شده از طریق پایانه فروش و یا
نرم افزارهای حسابداری/ فروش

با اضافه کردن پارامتری در نرم افزارهای مورد استفاده پذیرندگان، امکان ارسال اطالعاتی از سوی نرم افزار 
به پایانه، همچون قیمت فاکتور و بالعکس از پایانه به نرم افزار مانند تایید یا عدم تایید پرداخت، تاریخ و 
ساعت تراکنش و شماره کارت وجود خواهد داشت. در واقع امکان برقراری ارتباط بین دستگاه های POS و 
نرم افزارها را PC POS می گویند. به طور مثال در هنگام خرید،  مجموع قیمت فاکتور پس از محاسبه توسط 
نرم افزار، به پایانه فروش ارسال شده و دارنده کارت با کشیدن کارت خود، تنها رمز را وارد نموده و نیازی به 
وارد کردن مبلغ نیست. از سوی دیگر، با انجام موفق تراکنش و ارسال پیام تایید به نرم افزار، فاکتور به طور 
خودکار صادر می شود. در حال حاضر امکان اتصال به بیش از  ۱۰۰ نرم افزار به  POS های پرداخت الکترونیک 

سپهر وجود دارد.

مزایا و قابلیت های پایانه های فروش شـرکت پـرداخت الکـترونیک سـپهـر

(PC POS) افزار  نرم  بر  راهکارهای مبتنی 
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