
M010 GEGEVENSBLAD

Flexibele configuratieopties

Een apparaat dat mobiel, op de toonbank en in 
de winkel kan gebruikt worden: dit lijkt onmogelijk, 
maar is het niet.

De M010-platformoplossing van Miura ondersteunt 
zowel contactloze als pin-/chipbetalingen en 
verandert de winkelervaring in die zin dat interactie 
met de klant overal mogelijk is, hoe zij ook betalen.

Het M010-platform slaat een nieuwe brug 
binnen het winkel-ecosysteem, doordat het 
fysiek kan worden verbonden met nieuwe 
slimme tabletkassa’s, maar ook met bestaande 
traditionelere POS-systemen. Het platform kan 
ook worden losgekoppeld en mobiel worden 
gebruikt. Zo kunt u met de M010 snel een wachtrij 
wegwerken of de klant op elke locatie in de winkel 
laten betalen, om te voorkomen dat de klant alsnog 
afziet van de koop en om optimaal te profiteren 
van uw investering in het apparaat.

De gebruikelijke beperkingen gelden niet. U kunt 
de M010 uit de winkel meenemen naar pop-
uplocaties, POS-seizoensevenementen buiten en 
meer. Dit is echte integratie van chip en pin, in elke 
winkelomgeving.

AFREKENEN WAAR U MAAR WILT.

M010
KLEINE ZELFSTANDIGEN EN  
WINKELKETENS. CREËER EEN NAADLOZE  
WINKELERVARING
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Ergonomie/Ontwerp
Op basis van onze uitgebreide ervaring en die van consumenten 
op de mPOS-markt hebben we een ergonomisch pinapparaat 
gemaakt dat er niet alleen goed uitziet, maar ook nog eens talloze 
interessante kenmerken en functies heeft. Zo heeft het een groot, 
makkelijk te lezen scherm, een breed en eenvoudig pinpad en één 
dockconnector voor voeding en datacommunicatie.

Het ligt goed in de hand voor veilig bedieningsgemak. De M010 is 
licht en comfortabel in gebruik en als u hem niet nodig hebt, stopt u 
hem eenvoudig in uw zak of neemt u hem op in een tabletomgeving.

Mobiliteit: overal kunnen afrekenen
Miura streeft ernaar eersteklas oplossingen te leveren voor elk 
soort bedrijf, van het marktkraam van een kleine zelfstandige tot 
grote landelijke winkelketens. Dit doen we nu met de M010: één 
handset die altijd en overal betalingen kan accepteren. De M010 is 
ontwikkeld voor mobiliteit zodat de winkelier van binnen naar buiten 
kan lopen en kan via Bluetooth of wifi worden geïntegreerd met 
smartphones, tablets en bestaande POS-infrastructuren.

Miura Payments Interface (MPI)
De M010 maakt gebruik van de nieuwste Miura Payments Interface 
(MPI)-bibliotheken, die zijn ontworpen om snelle, veilige transacties 
mogelijk te maken in zowel vaste als mobiele omgevingen. 
Bovendien kunnen al eerder ontwikkelde toepassingen voor 
het Miura-platform (Shuttle/MSeries) probleemloos worden 
gebruikt met de nieuwe M010. Met deze beproefde API’s zijn 
er geen complexe betalingsintegraties meer nodig, wat de 
ontwikkelinspanningen beperkt voor partners die het Miura-
platform in hun bestaande verkooppuntoplossing willen opnemen. 
Het apparaat kan alle centrale kaart-/EMV-betaalprocessen 
verwerken, evenals alle mobiele communicatieprocessen die nodig 
zijn om verbinding te maken met slimme apparaten zoals Android-, 
iOS- en Windows-apparaten.

Veilig en EMV-gecertificeerd
De M010 biedt het ultieme op het gebied van beveiliging 
en prestaties. De ARM-processor en het krachtige MSCLE™-
besturingssysteem staan garant voor een ongeëvenaard snelle 
betalingsverwerking. Het apparaat is PCI PTS 3.0-gecertificeerd, 
inclusief SRED en open protocollen, en kan worden gecertificeerd 
als onderdeel van een Point to Point Encryption (P2PE)-oplossing: 
dit biedt het vereiste hoge beveiligingsniveau voor moderne 
dynamische winkelomgevingen.

De M010 is EMV Level 1- en 2-gecertificeerd (pin-/chipbetalingen 
en contactloze betalingen), waarmee wordt voldaan aan essentiële 
cryptografische en sleutelmanagementverwerkingsvereisten (DES, 
TDES, RSA, DUKPT).

Connectiviteit
De M010 is meer dan alleen een pinapparaat, het biedt ook 
ondersteuning voor alle connectiviteitsopties die winkelorganisaties 
tegenwoordig nodig hebben, zoals USB, Bluetooth en wifi. 
Bovendien is de M010 uitgerust met de Apple Authentication 
Coprocessor zodat die verbinding kan maken met elk willekeurig 
iOS-apparaat.

Lagere eigendomskosten
De M010 biedt toonaangevende financiële voordelen zoals: 
Miura Revive™ – een geïntegreerde platformfunctie waardoor een 
apparaat kan worden hersteld wanneer het door een probleem in 
het besturingssysteem of een toepassing is vastgelopen.

Geen overbodige apparaten meer: dankzij de unieke mobiliteit 
van de M010 kan één apparaat meerdere betalingsoplossingen 
bieden en hoeven er geen dubbele of andere producten te worden 
gekocht. Hoeveel personeel u moet inzetten of waar uw personeel 
moet staan wordt niet meer bepaald door uw vaste POS-oplossing. 
Met de M010 zit uw personeel niet vast aan de kassa, waardoor 
er meer gelegenheid is voor de zo belangrijke klantinteractie. Uw 
medewerkers hebben nu direct invloed op de koop doordat zij de 
klant direct op de winkelvloer kunnen laten afrekenen en het risico 
kunnen verkleinen dat de klant alsnog van de koop afziet.

Open architectuur
De open architectuur van de M010 kan eenvoudig worden 
geïntegreerd in omgevingen met ingebouwde barcodescanners, 
biometrische lezers en handtekeningstroken voor bedrijven op 
markten die nog naar EMV moeten overstappen. De M010 heeft 
Bluetooth voor moderne klantinteractie in het verkooppunt via 
Bluetooth-nabijheid- en slimme beacon-oplossingen. De wifi-optie 
van onze M010 biedt meer flexibiliteit doordat die gebruikmaakt van 
het aanwezige communicatienetwerk in de winkel.

Accessoires
De M010 wordt geleverd met tal van accessoires afgestemd op uw 
omgeving. Met de dock- en voedingsopties kunt u het apparaat 
opladen en gegevens downloaden. Voor omgevingen waarin veel 
transacties plaatsvinden en meerdere betaalapparaten in omloop 
zijn, wordt een laadrek meegeleverd zodat de eenheden eenvoudig 
kunnen worden gewisseld. De M010 is het perfecte apparaat om op 
te nemen in tablethoezen en kan optioneel via een USB-connector 
worden aangesloten.

Software Development Kit (SDK)
De Miura M010 is ontwikkeld op het veilige beproefde Miura Linux-
platform en wordt geleverd met een uitgebreide SDK zodat partners 
snel hun eigen toepassingen kunnen ontwikkelen – zonder dat 
zij daarvoor speciale ontwikkelbronnen nodig hebben en zonder 
de beperkingen van eigen ontwikkeltalen. Daardoor kunnen onze 
partners nieuwe en innovatieve oplossingen ontwikkelen voor 
ieder aspect van het winkelbetalingsverkeer en de concurrentie 
voor blijven met de levering van de volgende generatie van 
winkelbetalingsoplossingen.
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Processor
Miura Secure 32-bits ARM 9

Besturingssysteem: LinuxTM MSCLETM

Besturingssysteem
MSCLE™

Geheugen
256 MB flashgeheugen en 64 MB RAM

Mobiel platform
Werkt met elk systeem: maakt verbinding via Bluetooth

Apple Authentication Coprocessor

Onafhankelijk van besturingssysteem (IOS/Android/Windows Mobile/
Windows Desktop/ Linux)

Certificeringen
PCI PTS V3.0-gecertificeerd, inclusief open protocollen en SRED

UKCC

MasterCard TQM, Visa Ready en Amex Enabled

RoHS, WEE, CE, FCC, IC en Anatel

EMV Level 1- en Level 2-gecertificeerd (Level 2 offline / online 
pinondersteuning)

Klaar voor P2PE-certificering

Kaartlezer(s)
Smartcardlezer (EMVL1, ISO 7816 T=0 & T=1)

Beveiligde magneetstriplezer, bidirectioneel en met drie sporen  
(1, 2 en 3)

Contactloos en NFC
Geïntegreerde contactloze lezer ISO 14443 A/B en NFC-
ondersteuning 

x4 groene ledlampjes voor contactloze interface

EMV Level I-gecertificeerd

EMV Level II-gecertificeerd (MasterCard, Visa, Amex, Discover en 
EFTPOS)

Encryptie en sleutelmanagement
Volgens de regeling gecertificeerd extern sleutelmanagement (pin- 
en data-encryptie)

DES, TDES, RSA, DUKPT

P2PE en tokenization-onafhankelijk

Scherm
Grafisch beeldscherm met OLED-technologie met 128 x 64 pixels, 
weergavegebied van 35 x 20 mm. Geeft een uiterst heldere tekst 
met een ultrabrede kijkhoek bij weinig omgevingslicht.

Pinpad
4 rijen, 3 kolommen

0-9 (alfanumerieke legenda)

Toetsen voor annuleren (ROOD) en bevestigen (GROEN)

Eén wistoets (GEEL) onderaan

Batterij
800 mAh standaard voor het Bluetooth-model

1150 mAH standaard voor het wifimodel

Optioneel dockingstation
Er zijn verschillende dockingstations verkrijgbaar voor vaste 
winkelopstellingen, taxi's, horeca en dergelijke.

Er is ook een snellaadrek voor meerdere apparaten verkrijgbaar.

Fysieke afmetingen
103 x 71 x 18 mm (HxBxD)

Gewicht
118 g

Fysieke aansluitingen
Micro B USB (USB-host of -apparaat)*

Aparte snellaadcontacten

* De M010 kan rechtstreeks worden opgeladen via een standaard USB-aansluiting 
en kan contactloze/NFC-betalingen uitvoeren zonder extra voeding of eigen kabels.

Communicatie
Wifi of Bluetooth (v4.0) klasse 1

Op de M010 kan ondersteuning voor USB/serieel worden 
geconfigureerd en geboden.

Micro B USB-connector

Materialen
Standaardkleur (zwart met blauwe rand) Gekleurd plastic is als optie 
verkrijgbaar, hiervoor geldt een minimale bestelhoeveelheid

Omgevingscondities
Opslagtemperatuur -20°C tot +60°C

Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C

Luchtvochtigheid 10% tot 90 % niet-condenserend

Algemene standaarden RoHS, WEEE, CE, FCC, IC



RANDAPPARATUUR VOOR DE M010 GEGEVENSBLAD

Randapparatuur voor de M010

Het Miura M010-platform is een totaaloplossing die 
de winkelervaring verandert met zijn intelligente 
reeks randapparaten.

Het M010-platform is geschikt voor verschillende 
winkelomgevingen, of het nu wordt gebruikt 
voor mobiele betalingen, toonbankbetalingen of 
betalingen op de winkelvloer. Gebruik de M010-
winkelhouder om uw M010 op te laden en direct 
aan te sluiten op een tabletkassa en bestaande, 
traditionelere POS-systemen. Wanneer u snel een 
wachtrij wilt wegwerken of uw klanten op elke 
locatie in de winkel wilt kunnen laten afrekenen, 
kunt u de M010 makkelijk losklikken en mobiel 
gebruiken. Zo voorkomt u dat de klant alsnog van 
de koop afziet en profiteert u optimaal van uw 
investering in het apparaat.

Met deze randapparaten kan de M010 in allerlei 
verschillende winkelomgevingen worden gebruikt 
– van de dynamische omgevingen met veel 
betaaltransacties waarin meerdere apparaten in 
omloop zijn (hiervoor is de multilader uitermate 
geschikt), tot de traditionele aangesloten 
pinsystemen waarvoor de winkelhouder bedoeld 
is. Daarmee biedt de M010 veel meer waarde dan 
traditionelere oplossingen.

AFREKENEN WAAR U MAAR WILT.

RANDAPPARATUUR  
VOOR DE M010
BAANBREKENDE FLEXIBILITEIT VOOR  
ELKE WINKELOMGEVING

M010-snellaadrek M010-winkelhouder M010-bureauhouderM010-snellaadhouder
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     Afmetingen        273 x 142 x 135 mm (hxbxd)

Snellaadrek
Ideaal voor winkeliers met meerdere apparaten of op een 
drukke locatie met meer betaalpunten.

Het is een etagerek waarin maximaal vijf M010-apparaten tegelijk 
kunnen worden geplaatst. Hierin worden de M010’s snel opgeladen via 
de speciale snellaadcontacten: een M010 wordt in minder dan een uur 
volledig opgeladen. Het rek kan op een bureau worden geplaatst of aan 
de muur worden bevestigd met de aangebrachte bevestigingsgaten 
aan de achterzijde. Krijgt stroom via een externe voedingseenheid. Het 
rek biedt geen communicatie met de M010-eenheden.
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     Afmetingen        122 x 75 x 122 mm (hxbxd)

M010-winkelhouder
Ideaal voor winkeliers die een traditionele betalingsomgeving 
willen bieden met de flexibiliteit om het apparaat zo nodig 
mobiel te gebruiken.

In deze houder wordt de M010 boven op een geïntegreerde staaf 
geplaatst. De M010 wordt via de geïntegreerde USB-connector 
opgeladen met de standaardsnelheid: het duurt ongeveer 4 uur 
om de M010 volledig op te laden. De houder biedt ook USB-
communicatie met de M010-eenheid. De houder kan op een bureau 
worden bevestigd met de meegeleverde plakstrips.

     Afmetingen        23 (excl. M010) x 76 x 126 mm (hxbxd)

M010-snellaadhouder
Ideaal voor winkeliers die maar een paar apparaten hebben 
die snel moeten worden opgeladen.

Deze bureauhouder houdt de M010 vast en laadt deze snel op via de 
speciale snellaadcontacten: een M010 wordt in minder dan een uur 
volledig opgeladen. De houder krijgt stroom van een 2A USB-wandadapter. 
De houder biedt geen communicatie met de M010-eenheid.

     Afmetingen        29 (excl. M010) x 75 x 126 mm (hxbxd)

M010-bureauhouder
Ideaal voor winkeliers die een apparaat moeten opladen 
terwijl er transacties worden verwerkt.

Wanneer het niet echt belangrijk is dat de eenheid snel wordt opgeladen, 
kunt u de bureauhouder gebruiken: deze houdt de M010 vast en laadt 
de eenheid op met een standaardsnelheid via de geïntegreerde USB-
connector. Het duurt ongeveer 3-4 uur om de M010 volledig op te laden. 
Gedurende deze tijd is er communicatie via USB.


