POS Terminal

ภาพรวม
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานหน้าร้านค้า StrayaPOS Terminal เหมาะ
ส าหรั บ การใช้ ง านในธรุ กิ จ ของคุ ณ เพื่ อ รั บ การจ่ า ยเงิ น จาก
Cryptocurrencies ด้วยเครื่ อง StrayaPOS Terminal footprint แบบมือ
อาชีพ
• รองรับการชาระเงินจาก Strayacoin, Bitcoin และ Litecoin ด้วย
การคานวณเทียบเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ *
• มัน่ ใจได้ถึ งความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัยในการใช้งาน
เพราะรหั ส กระเป๋ าเงิ น ยัง คงอยู่ในอุ ป กรณ์ไ ม่ ใ ช่ ใ นเว็บ ไซต์
ส่ วนกลาง
• ไม่จาเป็ นต้องสารองข้อมูล เพราะข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามรายการ
ธุรกรรมแบบกระจาย
• การลงทะเบี ยนธุ รกิ จ ผ่า นเมนู น้ ัน จะช่ ว ยให้ ผูถ้ ื อ กระเป๋ าเงิ น
Strayacoin สามารถค้นหาและนาทางไปยังธุรกิจของคุณได้ โดย
ใช้ Google Maps หรื อ คลิก ผ่านเว็บไซต์ของคุ ณ กระเป๋ าเงิ น
Strayacoin ยังจะจัดแสดงโฆษณาสาหรับธุ รกิจที่ลงทะเบี ยนไว้
กับเราผ่านการใช้งานอีกด้วย
ไฮไลท์
• เริ่ มต้นใช้งานแอพ StrayaPOS ให้อตั โนมัติ
• โหมด POS จากัดให้ใช้เฉพาะพนักงาน และผูร้ ับเท่านั้น
• โหมดการส่ ง* โดย เจ้าของธุ รกิ จ / ผูจ้ ัดการ จากหน้าจอ POS
(เช่น โอนจานวนแลกเปลี่ยนที่มี เพื่อแปลงเป็ นสกุลเงิ นท้องถิ่น)
• สามารถใช้ได้กบั WiFi และ SIM 3G เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้
กับซิมการ์ด /เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต)
• ใบเสร็ จรับเงินของลูกค้า – สามารถปริ้ นโดยตรงได้จากเครื่ อง
• มีแผนที่จะพัฒนาให้มีการรายงานธุรกรรมการเงินจากเครื่ อง

• ยอมรับประเภทการชาระเงินอื่น ๆ ในอุปกรณ์เดียวกันได้ โดยใช้แอพ
ของบุคคลที่สามเช่น Coinomi, AliPay, บัตรเครดิตใช้แอพ PayPal
เพื่ออ่านบัตร #
• แอพพลิเคชัน Over The Air (OTA) อัปเกรดผ่าน Google Play Store
*ค่าธรรมเนียมจะถูกหักจากการส่งจาก POS ซึ่งจะคานวณอัตราแลกเปลี่ยนให้อตั โนมัติ ณ เวลา
ที่ลูกค้าซื้ อ ซึ่ งทาให้เจ้าของธุรกิจไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม
# การพิมพ์ใบเสร็ จบนกระดาน สามารถใช้เครื่ องพิมพ์ Bluetooth จากภายนอก (ไม่รวมในแอพ)
ข้ อมูลจำเพำะ
Mainboard
CPU
ความจา
ที่เก็บข้ อมูล
การสื่อสาร

POS Mainboard แบบกะทัดรัด
4 Core MTK80 1.3GHz Processor
1GB DDRIII
4GB Nand Flash
3G , GSM900/1800, WCDMA 900/2100
Blue-Tooth 4.0, WIFI IEEE 802.11 b.g.n
ลาโพง
ลาโพงเดี่ยว 1W, ความดังVol. สูงสุด95 เดชิเบล
กล้ อง
500W Fixed Focus Camera
เครื่ องพิมพ์
58mm High Speed Thermal Receipt Printer
แบตเตอรี่
7.4V / 5200mAh
OS
Android 6.0
การทางาน
0°C ~ 50°C; 20%RH ~ 80%RH; ไม่กลัน่ ตัว
เงื่อนไข
เปี ยกชื ้นสูงสุด 28.9°C
หน้ าจอ
5.5" HD, ความละเอียด 1280 x 720
หน้ าจอสัมผัส
G+G Capacitive Multi-Touch
Other Interfaces MIC Input, 1 x MicroUSB, SIM Socket, Earphone Input
EMC และ ความปลอดภัย CE/UL/FCC/ROHS/CCC
ขนาด
209.2 (L) x 87.4 (W) x 51.7 (H) mm
NFC MODULE
มีในตัว (ไม่มีใช้ งานในปัจจุบนั )

รำคำ
สอบถามตัวแทนจาหน่ายในพื ้นที่ของเราเพื่อซื ้อ / เช่าซื ้อและกาหนดราคาในการเตรี ยม
เครื่ องของคุณ รวมถึงการลงทะเบียนธุรกิจ, การโฆษณาโลโก้ ธุรกิจ, การโหลดซอฟต์แวร์
และการกาหนดค่าต่าง ๆ

หรื อซื ้อเครื่ องเทอร์ มินัลและตังค่
้ าด้ วยตัวคุณเอง StrayaPOS Terminal มีให้ บริ การที่
https://www.strayacoin.org/index.php/product/strayapos-terminal/
หรื อ - สแกนผ่าน QR Code ทางด้ านขวา
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับ StrayaPOS ให้สแกนรหัส
QR ด้านซ้าย
หากต้องการลองใช้ StrayaPOS สาหรับ Android บน
Google Play ให้สแกน QR Code ด้านขวา
และติดต่อตัวแทนจาหน่ายของเราเพื่อพูดคุยเกีย่ วกับความ
ต้องการทางธุรกิจของคุณ .... โดยพวกเขาอาจส่ง NAH ฟรี
เพื่อให้คุณได้ทดลองใช้ดว้ ยตัวคุณเอง!
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ดีไซน์สหรับสติ๊กเกอร์ หน้าร้าน (แนะนา200มม. x 70มม.)

และเลือก crypto-currencies
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