
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верифоне HQ 
Алсын удирдлагатай төхөөрөмжний менежментийг хялбарчил 



 

 
 
 

Зардлаа Хянангаа, 
Төхөөрөмж Ашиглалтыг 
Дээд Хэмжээнд Хүртэл 
Нэмэгдүүлээрэй. 
Ямар төлбөрийн төхөөрөмж хамгийн сайн бэ? Тэр бол байнгын ажиллагаатай төхөөрөмж юм. 

Сул зогсолтын хугацаа, засвар, алдаа хайлт нь борлуулалтын ашгийг тань бууруулж байдаг. 

Үүнээс гадна худалдаа эрхлэгчид дэлгүүртээ илүү сайхан сэтгэгдэл төрүүлэх гэсэн шинэ 

шаардлагын улмаас төлбөрийн терминалын асуудлыг шийдвэрлэж чаддаггүй. Гэсэн ч өмчөө 

зохицуулах нь хэцүү бөгөөд заримдаа ээдрээтэй процесс байж болох юм. 

 
Төхөөрөмжөө холбо 

 
Верифоне HQ нь таны бизнесийн төв мэдрэлийн систем шиг ажилладаг. Дэлхийн хаанаас ч 

төлбөрийн бүх төхөөрөмжийг холбон, шинэчлэл засвар хэрэгтэй эсэх, хэрэглэгчдэд ямар 

агуулгатай мэдээллээр хангаж байгаа зэрэг хэр сайн ажиллаж буйг ганц терминал порталаас 

бүгдийг нарийвчлан мэдээллэдэг. 

Верифоне HQ нь таны төхөөрөмжид санал агуулагыг илгээн Верифоне HQ болон таны 

өмчийн хооронд байнга харилцах сүлжээ үүсгэдэг шинэлэг дохиололын технологиор 

ажилладаг юм. Төхөөрөмжид засварын хэрэгцээ гарах үед зохицуулалт хийх эсвэл хамгийн 

үр дүнтэй аргаар ажиллуулан, таньд шууд мэдэгдэх болно. 

Верифоне төхөөрөмжний бүрэн хяналт болон ойлгомжтой байдлыг олж авахад үүнээс илүү 

хялбар арга байхгүй юм. 



 

 

Төхөөрөмжний Менежментийг 
Хялбарчил 

 
Та өөр өрөөнд эсвэл өөр улсад үйл ажиллагаа 
нь муудсан төхөөрөмжтэй байгаа эсэхээс үл 
хамааран Верифоне HQ нь асуудлыг оношилж, 
засвар хийх хамгийн эхний хариу үйлдэл 
үзүүлэгчээр ажилладаг. Үйл ажиллагааны 
бүртгэлийн мэдээлэлд илүү нарийн анализ 
хийснээр тодорхой асуудлыг онишлох нь улам 
хурдан бөгөөд алдаа хайх нь илүү амархан 
болно. 

• Хүнд нөхцөл байдлын түвшний 
ангилалаар дохио хүлээн авна. 

• Удирдагын болон туслах ажилтандаа 
тухай дохио өгнө. 

• Сул зогсолтын зардал болон эрсдэлийг 
бууруулна. 

• Таны имэйлд дохио илгээнэ. 
 

Ажиллах хугацааг дээд цэгт нь 
хүргэ 

 
Төлбөрийн төхөөрөмжийг найдвартай 

ажиллуулах нарийвчилсан оношилгооны 

модулиар терминал ажиллах хугацааг 

хамгийн дээд түвшинд хүргээрэй. 

Төхөөрөмж нь өгөгдөл мэдээллийн 

дохиог байнга хянадаг учраас эвдрэл 

эрсдлийг маш сайн бууруулах болно. 

Хэрэглэгчийн сэтгэгдлийг 
дээшлүүлээрэй 

 
Верифоне HQ нь дэлгүүрт өгөх үйлчлүүлэгчийн 

сэтгэгдлийг нэмэгдүүлэхэд туслахын тулд таны аль нэг 

эсвэл бүх төхөөрөмжид баялаг мэдээ оруулан хувийн 

мэдээллийн агууллагын менежер шиг ажилладаг. Та 

хэрэгтэй үедээ төхөөрөмж дээр харуулах, зураг, аудио, 

видеоныхоо хуваарийг гаргаарай. 

• Мэдээлэл хэзээ харуулах тусгай огноо буюу 

хугацааг хялбархан тодорхойлоорой. 

• Тусгай төхөөрөмж, бүлэг эсвэл шаталсан 

хэлбэрийг ашиглаж мэдээний файлыг олж 

хараарай. 

• Бүх мэдээний агуулгын хэрэглээний түүхийг 

үзээрэй. 

Нууцлалын нийцэлийг хялбарчил 
Таны бүх төхөөрөмжны ганц тайлан мэдээтэй PCI 

нууцлалын нийцэлийг хялбар болгоорой. Санхүүгийн 
салбараас эхлээд эрүүл мэнд, жижиглэн худалдааны 

салбар хүртэл Верифоне HQ-ээс ашиг олдоггүй ямар ч 
бизнес байдаггүй юм. Бидний танд олгодог холболт болон 

хяналт нь өмч эзэмшигчийн зардлыг бууруулан таны 

толгойны өвчин болон асуудлыг эрс бууруулна. ПОС-оо 
удирдах илүү сайн аргыг олж аваарай. 



 

 
 
 
 
 

ЯАГААД ВЕРИФОНЕ ГЭЖ? 
 
 
 
 
 
 

Өөр байх нь хялбар 
 

боловч илүү сайн байх 
 

нь хэцүү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~5.4 Тэрбум 30 Сая 78% 143% 
 
 

Верифоний төхөөрөмжүүд нь дэлхий 
даяар жил бүр дунджаар 5.4 тэрбум 
гүйлгээ хийдэг. Энэхүү зах зээлийн 
хэмжээгээр, бид үргэлж  өөрсдийгөө 
шинэлэг байдал руу түлхэн оруулж, 
шинэчлэлээ түгээж байна. 

Бид 30 сая Верифоне 
төхөөрөмжөө дэлхий даяар 
байршуулан, бүх хэмжээний 
бизнес эрхлэгчдэд 
хэрэглэгчдийг нь ПОС-той 
харьцуулах боломжийг 
олгож байна. 

 
Жилээс жилд өмч 
хөрөнгөнөөсөө их хэмжээний 
ашиг олж авахын тулд 
Верифоне HQ хэрэглэх 
хэрэглэгчдийн тоо   2015-2016 
онд 78%-иар өссөн. 

 
 

2015-2016 онд бие даасан 
Верифоне HQ 
төхөөрөмжид зориулсан 
терминалын өсөлт 143% 
хүрсэн, 
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