
CONSULTING 
SERVICES



• Soluções de hardware;
• Aplicações de terminais e soluções de pagamento;
• Integrações de aplicações;
• Compliance e regulamentação do mercado

de pagamentos;
• Certificação e consultoria EMV;
• Segurança e criptografia;
• Gateway;
• Protocolos de pagamento;
• Migração EMV.

Consulting Services
Por meio de serviços de consultoria, oferecemos 
aos clientes o desenho da arquitetura de 
aplicações e soluções de pagamento, bem como 
a integração com outros sistemas e orientação na 
escolha do hardware mais adequado para cada 
necessidade. 

Com o nosso expertise em inovação e mercado de 
pagamentos, também apoiamos os nossos 
clientes na co-criação de novas aplicações e 
soluções. A fim de agilizar o processo de 
certificação PCI de aplicações nos terminais 
Ingenico, provemos também consultoria durante 
toda a fase de preparação para a certificação. 
Além disso, todos os nossos serviços atendem aos 
requisitos de segurança do segmento, o que 
garante uma certificação mais ágil e com menos 
impactos colaterais.

É importante lembrar que, antes de escolher a 
melhor estratégia para cada cliente, é 
fundamental entender qual é o seu nível de 
maturidade em meios de pagamento e inovação e 
como ele lida com questões relacionadas às novas 
tecnologias. Possui um time interno para desenho 
e definição da arquitetura de suas soluções?
Precisa de algum tipo de assistência específica 
para desenvolver e integrar as suas aplicações? 
Questionamentos como estes não podem deixar 
de serem feitos antes do início da prestação do 
serviço.

Consultoria em
todo processo 
Reunimos a nossa expertise em: 



Principais diferenciais da Ingenico 
• 40 anos de experiência no ecossistema de pagamentos e aplicações;
• Aplicações de pagamento de referência testadas globalmente que aceleram o

processo de desenvolvimento;
• Minimização dos riscos associados à adoção de novas soluções de pagamento;
• Retorno mais acelerado do investimento;
• Cocriação e conexão com novas soluções no ecossistema de pagamentos.
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Consultoria e 

 acompanhamento na
certificação PCI, e outras 
certificações necessárias 

no terminal.

 

Projeto de como pode ser 
feita a integração das 

aplicações do terminal com 
outras que o cliente possui.

Consulting Services

Desenho das soluções deDesenho das soluções de 
pagamento ou aplicações

Interface com POS, telefone 
celular, outros HW ou SW, 

entre outros.

Sessões de Discovery and Design 
de soluções customizadas. 
Gestão e alto expertise em 

projetos de transformação para 
novo modelo operacional de 

serviços integrados.
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Experiência da 
Ingenico 
Nós temos o prazer de trabalhar em 
colaboração com nossos clientes e parceiros para 
fornecer soluções de pagamento personalizadas 
para seus comerciantes e consumidores. Além 
disso, oferecemos serviços profissionais para 
ajudar as organizações a aumentarem a 
velocidade de chegada ao mercado, evitarem 
retrabalho e otimizarem a experiência dos clientes. 

Nós dividimos com nossos clientes a nossa ampla 
e diferenciada expertise para alcançar a 
conformidade com os padrões da indústria PCI
e segurança de pagamentos.

Somos um parceiro que gera valor, seja 
para atualização da infraestrutura instalada, 
adoção de novas tecnologias de pagamento, 
desenvolvimento de aplicações e integrações, ou 
para o cumprimento dos requisitos de certificação 
e segurança.

Vamos juntos criar
pagamentos digitais
para um mundo
confiável e seguro
Nossa equipe de vendas está disponível em
www.ingenico.com.br/contato.




