PTS har tagit fram ett antal råd
för handlare, restaurangägare
och andra som ska införskaffa en
betalterminal.

Mer information om betalterminaler
finns på PTS webbplats:
www.pts.se/betalterminaler

Genom att kartlägga sitt eget
behov – om man ska använda
betalterminalen på exempelvis
marknader, eller om man använder
den i en affär – kan man hitta
den lösning som passar bäst.

Välj rätt teknik
för din betalterminal

Det händer ibland att kortbetal
ningar med mobilnätsanslutna
betalterminaler inte kan genom
föras. En anledning till det är att
datakapaciteten inte räcker till i
de GSM- och 3G-nät som används.
Detta kan inträffa till exempel
under turistsäsong i glesbygd
och vid evenemang med många
besökare.
Det är viktigt att småföretagare
kan ta betalt av sina kunder och att
denna funktion fungerar året om
trots belastningstoppar i näten.

Kartlägg ert
behov genom att
svara på frågorna!

Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm
Växel: 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se

»Jag har en mobil
affärsverksamhet«

»Jag har min
affärsverksamhet på en
fast fysisk punkt«

Behöver du bära
med dig terminalen
i lokalen?

Välj en betalterminal som
är kopplad med kabel till
kassan eller till bredbands
anslutningen.

START

Finns fast bredband tillgängligt?

Välj en betalterminal som
är kopplad till bredbands
anslutningen via wifi.

Vilka nät finns
tillgängliga där du
befinner dig?

450nätet.

Kan du få
uppkoppling via
3G eller GSM?

4G.
Kan du få
uppkoppling via 4G,
450-nätet eller satellit?

Välj en betalterminal som är
kopplad via wifi eller kabel till en
4G-, 450- eller satellitrouter.
Om du har ett 4G-abonnemang
kan du också välja en kortläsare
som används tillsammans med
en app och kopplas upp via en
smartphone eller surfplatta.

START

Välj en betalterminal som är
kopplad via wifi eller kabel till
en router för 450-nätet.

Undersök om du kan förbättra inomhustäckningen,
se: PTS faktablad Inomhustäckning.

En annan möjlighet om du har
4G är att använda en wifiterminal som du kopplar till en
smartphone via internetdelning.

Välj en betalterminal uppkopplad via wifi eller kabel till
din 3G-/GSM-router alternativt
välj en terminal som är uppkopplad direkt via 3G eller GSM.
Du kan du också välja en kort
läsare som används tillsammans
med en app och kopplas upp via
en smartphone eller surfplatta.
En annan möjlighet är att använda en wifi-terminal som du
kopplar till en smartphone via
internetdelning.

En annan möjlighet är att använda en
wifi-terminal som du kopplar till en smartphone via internetdelning.

GSM
och 3G.

= Ja

Det finns främst tre alternativ för att lösa problemen med bristande datakapacitet för mobilt anslutna betalterminaler:

= Nej

Kan/får du använda
detta wifi till att skicka
betaltransaktioner?

Med en wifi-terminal kan
du koppla upp dig på olika
wifi-nät till exempel ett som
redan finns på en mässa.

Välj en betalterminal som
kopplas direkt till GSM- eller
3G-nätet (vissa terminaler
stödjer både 3G/GSM och wifi).

Tips gällande betalterminaler

Lösningar vid kapacitetsbrist
1 tillfällig utökning av kapaciteten i mobilnäten vid evenemang (beslutas av mobiloperatörerna);
2 användning av fast bredband;
3 byta accessteknik från GSM och 3G till 4G, 450-nätet eller satellit

Du kan välja en kortläsare som används
tillsammans med en app och kopplas upp
via en smartphone eller surfplatta.

Använder du endast
terminalen på mässor och
evenemang där det finns
tillgång till ett wifi?

Kontakta evenemangsarrangören för att försäkra dig om att
det finns en lösning för att koppla upp din betalterminal.
För att undvika kapacitetsproblem bör man i möjligaste mån
sträva efter en fast bredbandsuppkoppling till sin betalterminal.
Det finns wifi-terminaler på marknaden att koppla till ett fast
bredband, för dem som behöver en bärbar betalterminal.
För dem som inte kan använda ett fast bredband finns alter
nativ till GSM och 3G. De mest lättillgängliga är 4G- och
450 MHz-näten. Alla de stora mobiloperatörerna erbjuder

4G-abonnemang, medan 450 MHz-nätet endast tillhandahålls
av Net1. Det finns också små enkla kortläsare som kan kopplas
till mobiltelefonen för att använda ett 4G-nät. De verksam
heter som kan skaffa sig en 4G-router kan koppla en eller flera
betalterminaler till routern. Med en särskild router kan betalterminaler även kopplas upp på 450 MHz-nätet.
På PTS webbplats hittar du länkar till operatörernas
täckningskartor.
PTS jobbar med frågan och har en dialog med bransch
organisationer och marknadens aktörer.

