
Lue selaimessa

Semel iWL286
elinkaari päättyy
Semel (Ingenico) iWL-maksu-
päätteen valmistus on
päättynyt. Tämän lisäksi
maksupäätteen EMV-
ohjelmisto ei enää täytä
korttimaksuvastaanottajien ja -
tilittäjien vaatimuksia jolloin
sen käyttö lopetetaan.
Päätettä voi käyttää enintään
huhtikuun 2023 loppuun asti,
jonka jälkeen maksupääte

suljetaan teknisesti ja sitä ei voi käyttää. Maksupäätteen ja sen
mittarijärjestelmän seuraajaksi suosittelemme nykyaikaista Semel M2
taksamittari-järjestelmää palveluna. Käyttöönotto on helppoa koska Nets
korttitilitys-sopimus on yhteensopiva uusiin Semel maksupäätteisiin ilman
erillisen hakemuksen tekemistä. Lue lisää napin alta löytyy lisätietoa

Lue lisää

http://semel-oy.mail-eur.net/a/s/25327231-c19b2be2109144f1795062bf33cbc3fe/1254302
http://semel-oy.mail-eur.net/go/11606669-201817-25327231


Taksimessut 2022

Taksimessut 2022 järjestetään tänä vuonna
Jyväskylässä 7.6.2022. Tule tapaamaan
meitä, ja katsomaan markkinoiden
nykyaikaisinta taksimittaria. Osastolla voit
myös tutustua Semelin muihin palveluihin
sekä katsastaa meidän uutta peili-mittaria.
Löydät meidät osastolta E4. Tervetuloa
Jyväskylään

 

Vuoro.NET palvelut

Semel M2 taksamittaripalveluun kuuluu aina
maksuton Vuoro.NET BASIC palvelu, jonka
avulla voi seurata taksamittarin tapahtumia
ja raportteja lähes reaaliaikaisesti. Jos
tarvitset taksamittaridatan myös tiedosto-
muodossa tai haluat siirtää data rajapinnan
kautta ulkoiseen järjestelmään kuten esim. 
tilitoimistollesi, sinun kannatta laajentaa
palvelua Vuoro.NET EXTRAan. Sen voit
tehdä koska vaan, mutta helpoiten teet sen
taksamittaripalvelun tilauksen yhteydessä.
Vuoro.NET EXTRAlla saat käyttöösi myös
puhelinsovelluksen

Lue lisää

http://semel-oy.mail-eur.net/go/11606670-269773-25327231


M2 Touch Mirror peilimittari

Semel M2 Touch Mirror -peilimittarin avulla sinulla on käytössäsi
modernein ja monipuolisin kosketusnäytöllinen taksamittari. Peilimittari
säästää tilaa koska se asennetaan auton taustapeilin päälle. 
Käyttöliittymässä käytetään kuvakkeita, jotta käyttö olisi nopeaa ja
helppoa. Mittarissa on GPS sekä 4G tiedonsiirto. Peilimittarin saat meiltä
palveluna, ja siihen kuuluu laitteiston käyttöoikeus, ohjelmien ylläpito,
vakuutus, vaihtolaitepalvelu sekä Vuoro.NET BASIC palvelu.

Lue lisää

3G verkko siirtyy
historiaan
Lähitulevaisuuteen ja jopa
nykyhetkeen suurin muutos on
teleoperaattoreiden päätös hiljalleen
ajaa alas 3G-verkkoa ja sulkea koko
3G-verkko vuoden 2023 loppuun
mennessä. 3G-verkon kapasiteettia
siirretään jatkuvasti 4G- ja 5G-
taajuuksien käyttöön, 3G-verkon
käyttäjä voi tällä hetkellä havaita
muutoksen ainoastaan jatkuvasti heikentyvien yhteyksien ja lisääntyvien
katve-alueiden muodossa. Teleoperaattoreiden päätöksellä ja sitä
seuranneilla toimenpiteillä on jo nyt havaittu olevan vaikutuksia 3G-
taajuudella toimiviin laitteisiin.
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