POS Terminal

•
•
•
•

قبول أنواع الدفع األخرى على نفس الجهاز باستخدام تطبيقات الجهات
الخارجية  ،على سبيل المثال  ، AliPay ،Coinomiبطاقات االئتمان
باستخدام PayPal Here Card Reader #
ترقيات تطبيق عبر األثير ( )OTAمن خالل متجر Google Play
Store
*يتم خصم الرسوم عند اإلرسال من نقاط البيع .هذا مدمج في سعر
الصرف المحسوب وقت شراء العميل  ،مما يجعله معفاة من الرسوم
لمالك العمل.
 #طباعة إيصال على متن الطائرة غير مدعومة حاليًا من خالل هذه
التطبيقات .يمكن استخدام طابعة Bluetoothالخارجية (غير المدرجة).

مواصفات
Mainboard POSالصناعية المدمجة Mainboard
وحدة المعالجة المركزية  4كور MTK80 1.3GHzالمعالج
ذاكرة GB DDRIII1
تخزين GB 4ناند فالش
االتصاالت WCDMA 900/2100 ، GSM900 / 1800 ،G 3
WIFI IEEE 802.11 b.g.n ، Blue-Tooth 4.0
رئيس واحد قناة  ،W 1المجلد الصوت .يصل إلى  95ديسيبل
كاميرا W 500الثابتة التركيز الكاميرا
طابعة mm 58عالية السرعة طابعة اإليصاالت الحرارية
بطارية V / 5200mAh7.4
نظام التشغيل أندرويد 6.0
العملية  0درجة مئوية ~  50درجة مئوية ؛ RH ٪RH ~ 80 ٪ 20؛ غير تكاثف الحالة
القصوى لمبة رطبة  28.9درجة مئوية
شاشة  5.5بوصة عالية الدقة  ،دقة 720 × 1280
الشاشات التي تعمل باللمس G + Gبالسعة اللمس المتعدد
واجهات أخرى MICاإلدخال  × 1 ،سلك  ،microUSBمقبس  ،SIMإدخال السماعة
EMCوالسالمة CE / UL / FCC / ROHS / CCC
األبعاد L) × 87.4 (W) × 51.7 (H) ( 209.2مم
NFC MODULEمدمج (غير مستخدم حاليًا)

نظرة عامة
صممت محطة StrayaPOSالطرفية لالستخدام من قبل Front
ُ
 ،of Shopوهي مثالية لتمكين عملك من قبول عمالت
Cryptocurateفي بصمة POSالطرفية احترافية.
تلقي مدفوعات Strayacoinو Bitcoinو Litecoinبالعملة
المحلية المكافئة  ،مع حساب تلقائي لسعر الصرف *
يتم ضمان الخصوصية واألمان التام ألن مفاتيح المحفظة تبقى على
الجهاز  ،وليس في موقع مركزي.
ليس هناك نسخ احتياطي مطلوب  ،وزعت blockchainتخزين
القائمة على المعامالت
يمكّن تسجيل النشاط التجاري من خالل قوائم حاملي محفظة
Strayacoinمن تحديد موقع أعمالك واالنتقال إليها باستخدام
خرائط Googleأو النقر علي موقعك على الويب .تعرض محافظ
Strayacoinأيضًا إعالنات التمرير للشركات المسجلة
نبذات
بدء التشغيل التلقائي لتطبيق StrayaPOS
وضع POSيقيد الموظفين لتلقي وضع Only
وضع مالك  /مدير العمل إلرسال * من محطة نقاط البيع( .أي
تحويل إلى بورصة لتحويل إلى العملة المحلية)
 WIFIو ( G Mobile SIM Capable3بطاقة  / SIMخطة بيانات
غير مدرجة)
إيصاالت العمالء  -طابعة اإليصاالت الحرارية
التطوير المخطط للتقارير المالية

التسعير
اطلب من موزعنا المحلي خيارات الشراء  /التأجير والتسعير عند توفير
جهازك  ،بما في ذلك تسجيل األعمال وإعالن شعار األعمال وتحميل
البرامج وتكوينها.
اشتر المحطة وأعدها بنفسك .محطات StrayaPOSمتاحة على
أو
ِ
https://www.strayacoin.org/index.php/product/strayapo
s-terminal/
أو  -عبر رمز االستجابة السريعة علي اليمين
لمزيد من المعلومات عن  ،StrayaPOSامسح
رمز QRاأليمن.
لتجربة StrayaPOSلنظام اندرويد على
 ،Google Playقم بمسح رمز QRالصحيح
أعاله  ،واتصل بموزعنا لمناقشة احتياجات عملك
 ....قد يرسلون لك بعض NAHالمجاني لرؤيته
في العمل بنفسك!
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النمذجة المالية لوضع محطات نقاط البيع مع الشركات

 199دوالر

تكلفة نقاط البيع الطرفية مقدما

سنتين

انخفاض أكثر من

 8.29دوالر شهريا

تكلفة االستهالك

٪140

عائد االستثمار (مقترح)

 11.61دوالر لكل شهر

الدخل المطلوب

تحليل حساسية الحجم
منخفضة
حجم
حجم التداول
لجنة
اإلرسال
الدخل المتوقع في الشهر

 100دوالر

 /متوسطة
 258دوالر

 3.33دوالر

 8.60دوالر

٪ 4.50

٪ 4.50

 4.50دوالر

 11.61دوالر

اإليجار الشهري المقترح  7.11دوالر

مجانا

 /عالية
 1000دوالر

 /عالية
شهريا

2000

 33.33دوالر

66.67

٪ 4.50

 ٪ 4.50عمولة الموزع على

 45.00دوالر
مجانا

في اليوم الواحد

 90.00دوالر
مجانا

شهريا
شهريا

نموذجان ممكنان
. 1تقوم الشركة بشراء محطة  POSمن خالل الموزع  ،ويقوم الموزع بتوفير
المعدات (مقابل رسوم متفاوض عليها)
. 2يقوم الموزع بشراء محطة  POSويقوم بإبرام عقد إيجار على مدار عامين مع
الشركات ذات الحجم المتوسط  /الكبير لألعمال  ،من الممكن توفير عائد مناسب
دون عقد إيجار شهري.

عمل فني لملصقات واجهة المتجر (اقترح  200مم ×  70مم)

و اختار عمالت التشفير

مقبولة هنا

مقبولة هنا

