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PAYVISION PLUS 

A PAYVISION PLUS é um versátil canal de vendas, combinando a exibição de con-
teúdo multimédia cativante com a capacidade de processar pagamentos em 
notas, moedas e cartões, diretamente dos clientes. O seu processador de 
moedas permite devolver troco sempre que dinheiro é usado no pagamento, o 
que lhe permite lidar com uma mais ampla variedade de cenários de aplicação.

Pode ser usada para pagar uma incrível variedade de serviços e produtos ou 
carregar saldos de telemóveis, economizando tempo para todos os clientes e 
permitindo que as empresas melhoram a gestão dos seus recursos.   

Características

Aceita pagamentos com moedas e notas

Aceita pagamentos com cartão de 

crédito/débito

Monitor TFT LCD Touchscreen de 15’’

Contagem e validação de alta velocidade

Recibos de papel suportam imagens, 

logotipos e texto 

Disponibiliza vários métodos de identificação 
de clientes

Capacidade de integração abrangente e flexível

Kit de Desenvolvimento de Software (SDK)

PC industrial incorporado

Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS)

Impressora térmica de 80mm

Pintura Electroestática, altamente resistente 

à corrosão e com baixa condutividade

Compatível com os requisitos obrigatórios 

estabelecidos para pessoas com deficiência

ou incapacidade

Em conformidade com os atuais requisitos 

estabelecidos pela CE 



Principais Benefícios

Largura
600mm

Comprimento
349mm

Altura
1107mm

Dimensões

Canal de venda direta com várias opções

de pagamento disponíveis

Melhoria do tempo de processamento

das transações

Aumento da qualidade geral do serviço e

da eficiência dos recursos humanos

Canal de Marketing gerido

Tempo de inactividade mínimo garantido 

com monitorização por software

Design modular garante flexibilidade

funcional e escalabilidade

Medição de ROI em tempo real

Disponibilidade 24/7

ESPECIFICAÇÕES DO 
LEITOR DE CARTÕES

Cartões

Cartões de Pagamento 

Cartões de Identificação

do Cliente 

Chip e/ou Magnético*

*Depende do módulo OEM

Chip e/ou Magnético*

Especificações

Use a nossa poderosa e flexível plataforma HEROCASH para monitorizar e 

manter extensas redes de Quiosques ou Máquinas de Serviço, a qualquer 

altura e qualquer lugar. O seu negócio obterá:

Relatórios de vendas e operacionais

Sistema de alertas e notificações

Medição de ROI em tempo real

Estado modular e geral em tempo real

Monitorização de capacidade 

Manutenção e atualização remotas



NotasESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DE GESTÃO 
DE NUMERÁRIO

Tipologia de Introdução

Velocidade de Aceitação

Escrow de Notas

Tipologia de Cofre

Capacidade de Cofre

Reciclador de Notas

Capacidade de Reciclagem

Velocidade de Reciclagem

Velocidade de Dispensação

Denominações Suportadas

Nota a nota

< 2 segundos por nota

1 nota

Cash Box

1000 notas

2 denominações

200 notas (100 x 2)

2,3 segundos

1,4 segundos

Personalizável

Especificações

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DE GESTÃO 
DE NUMERÁRIO

Moedas

Tipologia de Introdução
 
Velocidade de Dispensação

No. de Hoppers

Capacidade por Hopper

Denominações Suportadas

Validação de Moedas

Volume

12 moedas por segundo

1

1500 moedas 

Personalizável

Sim, c/ rejeição para receptáculo

de devolução de troco



Especificações

Contacte-nos
www.newvision.pt
info@newvision.pt
+351 211 991 510

Sintra Business Park
Zona Industrial de Abrunheira

Edifício 4 — Escritório 2A
2710-089 Sintra

Portugal

Monitor

Processador

Sistema Operativo

Acessibilidade 

Impressora

UPS

Comunicação

Cadeado de Segurança

Fonte de Alimentação

Touchscreen de 15”

Intel

Windows 10

Frontal

Térmica 80mm

Sim (opcional)

Ethernet; RS-232; USB;

GSM (opcional) 

Sim (por software)

115 - 230V AC

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS GERAIS

A NEWVISION reserva-se o direito de proceder a alterações ao desenho 
e especificações dos equipamentos e respectivos módulos sem aviso prévio.


