I N S TA L L AT I O N S A N V I S N I N G F Ö R

Yomani fristående

VÄLKO M M M E N TI LL VE R I FO N E
Verifone Sweden AB är den ledande oberoende leverantören av betallösningar i Europa med
fokus på betalningar i handeln. Vi tillhandahåller betallösningar för alla typer av företag, från mindre
butiker till multinationella företag. Vi lägger stor vikt vid att förstå våra kunders behov eftersom det
ger oss bättre möjlighet att förutse förändringar som kommer att påverka våra kunders verksamhet. Vi har mångårig erfarenhet av kortmarknaden och har därmed stort kunnande om både fristående och kassakopplade kortterminaler.

KUNDSUPPORT
Behöver du få svar på frågor angående din terminal eller ditt avtal besök vår hemsida www.verifone.
se under fliken ”support”. Här kan du även beställa handbok, tillbehör och kvittorullar till din terminal.
Kontakta gärna vår kundsupport. Du når oss på Telefon 08-566 287 70, mån-fre 08.30-17.00,
eller via e-post support@verifone.se. Kom ihåg att Säkerhetskoden återfinns på den första terminalfakturan från Verifone.

V I K T I G I N F O R M AT I O N
Genom att kontrollera terminalen varje dag minskar risken till bedrägeri. Terminalens exakta mått
ska vara 132 x132mm sett rakt uppifrån. Avståndet mellan framkanten på terminalen och den
första knappraden är 9 mm. Funktionsknappar (röd, gul och grön) samt knapp 5 har förhöjda
symboler. Det finns endast en magnetkortsläsare, och den syns rakt uppifrån om man ser ner i
spåret för kortläsning.

I N S TA L L AT I O N S A N V I S N I N G
Terminalen kommunicerar via Ethernet som ansluts från det uttaget som är märkt ”Ethernet” till den
utrustning du valt för din Ethernet-kommunikation. Terminalens standardinställning är Ethernet.
Avsluta installationen med att ansluta strömkabeln i uttaget och därefter i vägguttaget.
KUNDENHET

X
X X
Nätverkskabelns uttag

Kabel mellan uttagen
”MU” och ”MU”.

OPERATÖRSENHET

Strömkabelns uttag

I ett komplett betalterminalspaket ingår:
- Operatörsenhet
- Kundenhet
- Kabel med kraftaggregat
- Ethernetkabel
- Kvittorulle
- Kabel mellan enheterna

K O N TA K T L Ö S A B E TA L N I N G A R
På denna terminal fungerar det att göra kontaktlösa betalningar vilket innebär att köp genomförs genom att hålla kortet över terminalens display. Köp under 200 kr godkänns utan kod. Kort som stödjer
dessa betalningar har denna symbol
tryckt på kortet.

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Expediten anger belopp i terminalen innan betalning kan genomföras. Detta aktiverar funktionen för
kontaktlös betalning. Symbolen för kontaktlös betalning syns i skärmen med texten “Använd kort”
(bild 1).

Nu kan kunden hålla sitt kort nära över terminalens skärm och då lyser översta raden av
skärmen upp. Utförd läsning av kort bekräftas med ett pip från terminalen och texten “Tack”
i skärmen (bild 2). Därefter skrivs kvitto ut.

SÄKERHET
Belopp överstigande 200 kr godkänns med PINinmatning. Terminalen accepterar bara ett kort per
betalning så det finns ingen risk att två kort debiteras samma betalning. Dialogrutan i terminalen kommer i sådana fall visa “Använd endast ett kort”.

B R A AT T V E TA
Alla kontaktlösa transaktioner måste initieras med ett angivet belopp.

Transaktionen kan också genomföras genom att sätta in kort eller dra kort, men då kommer
den kontaktlösa läsaren inaktiveras.
Om den kontaktlösa betalningen misslyckas, kommer läsaren meddela kortinnehavaren att
sätta in, dra eller prova ett annat kort.
Kontantuttag är inte tillåtet för kontaktlösa transaktioner.
Vid utskrift av kvitto för transaktioner med kontaktlös betalning kommer texten
KONTAKTLÖS visas på kvittot.
För att makulera den senaste transaktionen - använd funktionen “Retur”.
Makulering av den senaste transaktionen kan endast göras om transaktionen genomförts i
online-läge. Om texten “Makulering ej möjlig” visas, använd ”retur”-funktionen istället.

U N D E R HÅLL O C H S KÖTS E L AV KO RTTE R M I NALE N
Rengöring av läsaren för chipkort
Rengöring av terminalens läsare för chipkort (härefter kallad smartkortläsare) bör göras två
gånger i månaden för att säkerställa att smuts inte samlas och förstör läsaren. Rengöring av
smartkortläsare sker med hjälp av de medföljande rengöringskorten. Våra rengöringskort är ett
kort som är indränkt i alkohol. Kortet som är engångs, återvinns som hårdplast efter användning.
1.
2.

Riv upp påsen precis före användning
För in rengöringskortet 2-3 ggr i smartkortläsaren.

Rengöring av magnetläsare
Rengöring av terminalens magnetläsare bör göras varje månad för att säkerställa att smuts inte
samlas och förstör läsaren. Använd de medföljande rengöringskorten för att rengöra läsaren.

R E N G Ö R I N G AV TE R M I NAL
Rengöring av terminalens hölje görs med en mycket lätt fuktad trasa. Därefter torkas terminalen
med en torr trasa. Displayen bör torkas av med en duk i mikrofiber för att undvika repor.
Rengöringskort beställer du enklast på vår hemsida www.verifone.se
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