کذ مذسکLCP-P04-F03 :

فشم دسخواست اخز گواهینامه City Pay/City
 Wayبشای تشمینالهای پزیشنذه

طبقه بنذی:
عادی

باصنگشی00:

مشخصات عمومی متقاضی

ًام ضزکت (تِ فارسی):
ًام ضزکت (تِ اًگلیسی):
آدرس:
مشتشی

ضوارُ تواس:

آدرس ٍب سایت:

ضوارُ فکس:

مشخصات فشد سابط

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ضوارُ تواس هستقین:
تلفي ّوزاُ:

سوت ساسهاًی:

پست الکتزًٍیک:

مشخصات عمومی محصول
سدیف

نام محصول موسدنظش جهت تطبیق با
city pay/city way

تاسیخ تولیذ

شماسه ثبت اختشاع(دس

شماسه پشوانه تولیذ(دس

کاسبشدهای

محصول

صوست وجود)

صوست وجود)

محصول

مشتشی
دس صوستیکه محصول داسای گواهینامه خاصی میباشذ ،لطفاً رکش نماییذ:

مشخصات فنی محصول
ششح مشخصات

مشخصات

حافظِ اصلی

 -RAM ظزفیت ...................................:
 -ROM ظزفیت ..................................:
 -EEPRAM ظزفیت ..........................:
 -FLASH ظزفیت ..............................:

حافظِ کوکی

 - SD ظزفیت  - FLASH  ...................................:ظزفیت ...................................:

مشتشی

عزاحی تذًِ

اتعاد (ساًتی هتز).......................................................... :
رًگ...............................................................................:
هحذٍدُ دهای قاتل پذیزش(ساًتیگزاد).........................:
هحذٍدُ رعَتت قاتل پذیزش(درصذ)............................:

 سایز.......................................:
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هطخصات صفحِ
ًوایص

فشم دسخواست اخز گواهینامه City Pay/City
 Wayبشای تشمینالهای پزیشنذه

طبقه بنذی:
عادی

باصنگشی00:

 سیاُ ٍ سفیذ
 رًگی
اتعاد صفحِ ًوایص(ایٌچ)............................................:
 قاتلیت لوسی ًذارد
 قاتلیت لوسی دارد

هذل  ................................................................: CPUفزکاًس(......................................................:)MHz
هطخصات پزداسضگز
هعواری........................................................................:
ًَع پذیزش کارت

 کارتّای هغٌاعیسی

ارتثاعات ضثکِای

Ethernet 

راتظ کاهپیَتز
USB Host/OTG

 کارتّای تواسی
Wireless 

(............................ :USB عذد)
 دارد

هاژٍل SAM
سیستن عاهل

ًَع سیستن عاهل.....................................:
ًسخِ سیستن عاهل.................................:

SDK
 Debuggerتحت
کاهپیَتز تِ ّوزاُ
Emulator
اًغثاق تا PCI PED

 دارد

(....................................:Serial عذد)

ً ذارد
ً ذارد

ضوارُ سزیال هٌحصز تِ
فزد ٍ غیز قاتل تغییز
عَل عوز هحصَل(در
صَرت هحاسثِ)
TMS (Terminal
Management
ً ذارد
 دارد
)System
  Speaker/Buzzerدارد (ًَع)..............................:
هطخصات صفحِ کلیذ

تاتزی

 دارد

ً ذارد

ً ذارد

تعذاد کلیذّا در صفحِ(...................................:عذد)
 اًگلیسی
  :Layoutفارسی
ً ذارد

Dial Up 

 سایز(......................................:عذد)

ً ذارد(.............................:عذد)

 دارد(ضوارُ ًسخِ)..............................:
 دارد

GPRS 

ً ذارد

 دارد(............................:عذد)

 دارد

 کارتّای غیزتواسی

ً ذارد
 سایز.......................................:
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طبقه بنذی:

باصنگشی00:

عادی

مشخصات تجاسی محصول
بشآوسد ساالنه فشوش محصول
سال گذضتِ

سال جاری

دٍ سال آیٌذُ

سال آیٌذُ

سِ سال آیٌذُ

باصاس فعلی محصول

مشتشی

ردیف

ًام هطتزی

تعذاد تزآٍردی تقاضا

حَسُ کاری هطتزی

پشسشهای عمومی
ً -1حَُ آضٌایی تا گَاّیٌاهِ :City Pay/City Way

ٍ ب سایت

 آگْی هٌاقصات

 هعزفی افزاد/ضزکتّا

 سایز.....................................:

ّ -2ذف ضوا اس اخذ ایي گَاّیٌاهِ چیست؟

مشتشی

 -3تْتزیي تَصیف ضزکت خَد را اًتخاب ًواییذ:
 ضزکت ،تَلیذ کٌٌذُ هحصَل است.

 ضزکت تَلیذکٌٌذُ تخطی اس قغعات هحصَل است.
 ضزکت تأهیي کٌٌذُ هحصَل است.

 سایز......................................................................:

مشتشی

تأییذیه مشتشی
ایٌجاًة
هیًواین.

صحت اعالعات فَق را جْت اخذ گَاّیٌاهِ در خصَظ دستگاُ هذکَر تأییذ

هذیزعاهل ضزکت/ساسهاى

تاریخ ٍ اهضاء
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فشم دسخواست اخز گواهینامه City Pay/City
 Wayبشای تشمینالهای پزیشنذه

اعالم نظش کمیته استانذاسدها
 درخَاست هذکَر هَرد تأییذ هیتاضذ.
آصمایشگاه

 درخَاست هذکَر هَرد تأییذ ًویتاضذ.
تَضیحات(در صَرت عذم تأییذ):
ًام ٍ ًام خاًَادگی اعضاء کویتِ
تاریخ ٍ اهضاء

لغفاً پس اس تکویل فزم ،هَارد سیز را ّوزاُ تا فزم هزتَعِ تزای آسهایطگاُ ارسال فزهاییذ:
 تصَیز هحصَل
 کاتالَگّای هحصَل (در صَرت ٍجَد)
 هستٌذات هزتَط تِ هطخصات هحصَل

طبقه بنذی:
عادی

باصنگشی00:

