
personalize vários terminais 
Ingenico de uma só vez, 

com segurança e facilidade.

CustomPOS



Realizar a atualização dos softwares dos terminais pode ser um processo 
demorado para quem o faz manualmente. 

O CustomPos realiza a customização de terminais em menos tempo e com 
mais facilidade na aplicação de novos pacotes, podendo ser utilizado em 
laboratórios, operadores logísticos ou centros de reparo.

A ferramenta de customização de terminais é ideal para carregar pacotes de 
aplicações em diversos terminais e distribuí-los em campo. Com o serviço 
da Ingenico, é possível carregar até oito terminais simultaneamente, com a 
garantia de que os pacotes de software serão atualizados corretamente e 
com maior velocidade.

O software funciona na plataforma Windows e foi desenvolvido pela Ingenico 
para atender à demanda de multicarregamento de terminais Telium1, Telium2 
e Telium Tetra, sem o uso de Terminal Tools, facilidade na instalação e 
manuseio pelos operadores dos Centros de Serviços na América Latina.

Quando contratado, você pagará por 
um projeto de configuração que inclui 
instalação, configuração e treinamento do 
usuário final. No início da operação, poderá 
ser selecionado o pacote de serviços que 
melhor se relaciona com seu volume mensal 
de customizações.

Como o serviço é aplicado: 
sem letras pequenas e com 
informações claras!

Operadores Surpevisores

USB link

Terminal PLD
em ambiente controlado
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• Todos os logs de carga são armazenados no
servidor web;

• Em caso de desconexão, todos os registros de
carga são transferidos na próxima reconexão;

• Controle de uso e licença gerenciados
remotamente pela Ingenico;

• Fácil instalação e manuseio;
• Usa a mesma estrutura de pacote de software LLT;
• Toda a comunicação é realizada por meio da linha

de comando LLT automaticamente;
• Permite até oito uploads simultâneos para

diferentes modelos de terminais.

• Personalização simultânea de até oito terminais,
sem a necessidade de ferramentas adicionais;

• Simplificação de custo operacional;
• Controle centralizado para maior produtividade;
• Configuração de até três pacotes diferentes de

software;
• Agilização do processo de multicarregamento

de terminais em campo em até 8 vezes (por
ferramenta) e diminuição no processo de
aplicação de novas versões*

Principais benefícios

Conheça outras características
da ferramenta

*estimativa apontada pelos especialistas Ingenico (2021, Brasil).



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.

Todos os direitos reservados. Este documento não é vinculativo e o conteúdo  
pode ser modificado sem consentimento prévio. © 2022

Vamos juntos criar
pagamentos digitais 
para um mundo
confiável e seguro
• Nossa equipe de vendas está disponível em

www.ingenico.com.br/contato.




