CM5 Snabbguide
Ladda batteriet
Batteriet är inbyggt i terminalen och laddas genom att ansluta den medföljande
strömsladden och laddaren.

Montera kvittorulle
Verifone skickar en första uppsättning godkända kvittorullar i en separat försändelse.
Viktigt - Använd inte den kvittorulle som följer med terminalen eftersom den inte är godkänd.

Starta terminalen
Håll strömbrytaren intryckt i cirka 3 sekunder tills Verifone-logotypen visas på displayen.
Stäng av terminalen
Håll strömbrytaren intryckt ca 1 sekund tills terminalen visar ett val att stänga av eller starta
om enheten. Tryck på Stäng av på skärmen.
Strömsparläge
Terminalen har ett strömsparläge som innebär att den släcker skärmen efter en viss tid av inaktivitet. Tryck kort på
strömbrytaren för att tända skärmen igen.

Användargränssnitt
Terminalen är baserade på Android operativsystem och har ett användargränssnitt liknade det som finns på
mobiltelefoner.
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Första start

Första gången terminalen startas visas en guide som leder dig genom de inställningar som
måste göras på terminalen.
Om guiden inte visas är terminalen redan konfigurerad och du kan ändra uppgifterna
manuellt, se vidare under Inställningar.

Välj språk och tryck Next.

Välj WiFi-nätverk och tryck Nästa. Ange sedan lösenord för nätverket och tryck Nästa.
Du kan inte ansluta till ett öppet nätverk (utan kryptering) eller ett nätverk med WEPkryptering.
Om du vill ansluta till ett dolt nätverk väljer du Annat Wi-Fi längst ner i listan på nätverk
och anger SSID manuellt.

Som standard använder terminalen dynamiskt tilldelad IP, DHCP.
Om du vill ändra till statisk IP väljer du Avancerade alternativ och
anger uppgifterna i den dialog som visas.

När nätverk är konfigurerat kommer terminalen att göra en nätverkstest och därefter begära
inmatning av Terminal ID.
Ange det Terminal ID som du fått i välkomstbrevet från Verifone och tryck Fortsätt.

Terminalen kommer nu att ladda ner och installera ny programvara och den kan starta om
flera gånger under installationen. När allt är klart kommer betalapplikationen att starta
automatiskt.

Eventuellt visar terminalen ett meddelande om att SIM-kort saknas. Tryck Ok.
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Skapa lösenord
Innan du kan börja använda terminalen måste du skapa lösenord för att hindra obehörig användning av vissa funktioner,
bland annat retur.
För att skapa lösenord krävs ett Admin-lösenord som du får från Verifone. Kontakta oss på telefon 020-626 000
så guidar vi dig genom inställningarna.
När du har fått lösenord för Admin följer du nedanstående steg för att sätta unika lösenord för din terminal.

Klicka på menyknappen längst upp till vänster i betalapplikationen och välj Inställningar.
Välj sedan Säkerhet.

Terminalen visar först lösenordskrav och ber dig sedan
ange lösenordet för Admin.
Ange det lösenord du fått av Verifone. Observera att
lösenordet bara är giltigt samma dag som du fått det.

Därefter leds du genom ett antal dialoger för att ange lösenord för Chef respektive Kassör, båda lösenorden måste anges
två gånger.

Ljusslingan 4

|

Box 92031, 120 06 Stockholm

|

www.verifone.se

2020-05-29

När du har angett lösenord kan du ställa in beloppsgränser för retur samt välja vilka
funktioner som skall vara skyddade av respektive lösenord.
Med standardinställningar kan kassör göra retur på belopp upp till 1000 kr och chef kan
göra retur på max 5000 kr.

Välj Lösenordshantering om du vill ändra något av lösenorden.

Klicka på piltangenten längst ner till vänster tills du kommer tillbaka till utgångsläget.
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Köp
I utgångsläget börjar du med att ange belopp. Belopp måste alltid anges i kronor och ören.
Observera att ören alltid måste vara 00.

Klicka på Betala för att starta ett köp.

Via den gula knappen visas en dialog för att välja andra färgkombinationer för att få bättre
kontrast, vald kombination används sedan under resten av transaktionen.
Genom att dubbelklicka någonstans på skärmen aktiveras assistansläge för personer med
nedsatt syn, uppmaningar på skärmen blir då upplästa för användaren. Se beskrivning av
Assistansläge nedan.

Blippa eller sätt i kort för att starta transaktionen.

Efter transaktionen uppmanas kund att ta ut kort innan kvitto skrivs ut.
Terminalen kan konfigureras till att antingen skriva ut kvitto automatiskt eller att fråga vid
varje transaktion, detta gäller både kund- och butikskvitto.
Det går även att ställa in vilket kvitto som skall skrivas ut först.
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Retur
För att göra en retur anger du först belopp på samma sätt som vid ett köp, sedan väljer du
Alternativ och därefter Retur.
För att fortsätta måste du ange lösenord för kassör eller chef, beroende på belopp. Därefter
genomförs transaktionen på motsvarande sätt som för ett köp.

Makulering
För att makulera en transaktion väljer du Historik i
huvudmenyn och letar upp den transaktion som ska
makuleras.
Alternativt väljer du Sök transaktion för att söka efter ett
visst transaktionsnummer, belopp eller kort.

När du hittat transaktionen i listan klickar du på den för att
visa detaljerad information. Välj sedan Makulera.

När du väljer att makulera en transaktion måste du först ange orsak och sedan lösenord på
samma sätt som vid en retur.
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Assistansläge
Assistansläge är avsett för kunder med nedsatt syn och innebär att uppmaningar på skärmen blir upplästa för kunden. För
att aktivera assistansläge dubbelklickar man på skärmen medan terminalen väntar på kort. Terminalen talar då om belopp
och uppmanar kund att sätta i kort.
För PIN-inmatning är skärmen utformad som en virtuell knappsats. Skärmen är blank men när kunden drar fingret över
en siffra hörs en ljudsignal. Det är samma ljudsignal för alla siffror medan knapparna för Ok och Avbryt blir upplästa.
Genom att dra fingret från kanten och räkna antal ljudsignaler kan kunden navigera till rätt knapp. När fingret befinner
sig på rätt knapp väljer man den genom att dubbelklicka på skärmen.
Om kund anger fel PIN två gånger går terminalen över i ett ’träningsläge’ för att öva på navigering, i detta läge läser
terminalen upp varje siffra efterhand fingret flyttas över skärmen. Träningsläget avslutas genom att man dubbelklickar på
Avbryt-knappen i nedre vänstra hörnet. När träningsläget avslutas avbryts även den pågående transaktionen.
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Övriga terminalfunktioner
Via menyknappen längst upp till vänster når du övriga terminalfunktioner:


Transaktionshistorik



Sökning



Rapporter



Inställningar

Transaktionshistorik
Välj Historik i huvudmenyn för att visa en lista över den
senaste veckans transaktioner. Genom att klicka på en
transaktion visas ytterligare information om den valda
transaktionen.
Via denna vy kan du skriva ut kvittokopior samt makulera
transaktionen.

Sökning
Välj Sök transaktion i huvudmenyn.
Via sökfunktionen kan du söka efter en transaktion via de
sista siffrorna i kortnummer, eller via transaktionsnummer
som visas som REF på kvitto.
Genom att klicka på kortsymbolen och sedan presentera ett
kort, söker terminalen efter transaktioner som gjorts med det
kortet.
Om du väljer Avancerad sökning kan du söka efter en
kombination av flera parametrar.
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Rapporter
För att visa en sammanställningsrapport väljer du Rapporter från huvudmenyn och sedan
Försäljningsöversikt.
Genom att svepa höger/vänster kan du välja olika tidsperioder.
Via knappen Uppgifter kan du få fram en lista på de transaktioner som ingår i rapporten.

Övriga inställningar
För att göra övriga inställningar, eller köra andra appar, sveper du ner över skärmens
överkant så att statusfältet visas.
Klicka sedan på Launcher-symbolen för att visa en lista på applikationer i terminalen.
Klicka på kugghjulet för att gå till inställningar för Android, där du bl.a. kan ändra språk,
justera volym mm.
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