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Johdanto
Kiitos, että valitsit Nets Merchant Servicesin maksupäätetoimittajaksesi.
Tarjoamamme maksupäätteet ovat helppokäyttöisiä ja ne varmistavat maksujen nopean ja turvallisen käsittelyn. Lue läpi
tämä käyttöohje, jossa on selostettu maksupäätteen asennus, käyttö ja kunnossapito.
Tässä oppaassa selostetaan maksupäätteen asennus vaihe vaiheelta, saatavilla olevat palvelut sekä erilaiset tapahtumatyypit.
Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai mene osoitteeseen:
nets.fi/tuki
nets.no/payments/support
nets.dk/payments/support
nets.se/payments/support
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Aloittaminen
Pakkauksen sisältö
Maksupäätteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet:

iCT250E

Virtakaapeli
Ethernet-kaapeli RJ9–
RJ45
Kuittirulla
Pikaopas

iWL250 3G

SPg7 Mobile

Virtakaapeli
Latauslaite
Kuittirulla
Pikaopas
SIM-kortti*

Virtakaapeli
Pikaopas
Kuittirulla
SIM-kortti*

SPc5 Countertop

Virtakaapeli
Ethernet-kaapeli
Pikaopas
Kuittirulla

*Nets toimittaa SIM-kortit, jollei muuta sovita.

Lane 5000

Virtakaapeli
Integrointikaapeli
Pikaopas

Lane 3000

Virtakaapeli
Integrointikaapeli
Pikaopas

Nets-verkkokaupassa näet kaikki mallikohtaisesti saatavana olevat lisävarusteet.
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Nets Ingenico -päätevalikoima
iCT250E-päätteen yleiskuvaus

Nuolinäppäimet
valikoiden selaamiseen
ylös ja alas

Avaa päävalikon

Peruuta toiminto ja palaa
päävalikkoon

Korjaa näppäilyvirhe tai
palaa edelliseen
valikkoon

Vahvista syöte tai valinta
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iWL250 3G -päätteen yleiskuvaus

Nuolinäppäimet
valikoiden
selaamiseen ylös ja
alas.

Avaa päävalikon

Peruuta toiminto ja palaa
päävalikkoon

Korjaa näppäilyvirhe tai
palaa edelliseen
valikkoon

Vahvista syöte tai valinta
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Kuittirullan asettaminen – iCT250E ja iWL250 3G
Käytä vain päätteeseen sopivia kuittirullia

Nosta läppä nuolen suuntaan.

Avaa suojus tämän jälkeen liu’uttamalla sitä alaspäin
nuolen suuntaan.

Aseta rulla päätteeseen kuvan mukaan. Sulje sitten
suojus nuolen suuntaisesti. Noin 5 cm paperista tulisi
työntyä ulos, kun suojus on suljettu. Kuittitulostin on
käyttövalmis.
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iCT250E-päätteen kytkeminen verkkoon
Pääte on sammutettava Ethernet-yhteyden kytkemistä varten

Avaa kaapelisuojus painamalla kiinnittimiä ylöspäin.

Nosta suojus nuolen suuntaisesti.

Kun kansi on poistettu, kytke päätteen virtajohto (1) ja
Ethernet-kaapeli (2).

Sulje suojus asettamalla sen yläosa ensin paikalleen.
Varmista, että päätteen suojuksen kiinnittimet ovat
paikoillaan. Paina suojusta alaspäin kohti päätteen
takaosaa.
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iWL250 3G -päätteen asentaminen
iWL250-pääte asennetaan ja ladataan seuraavasti:

Kytke virtakaapeli telakkaan.

Aseta pääte telakkaan.
Pääte muodostaa yhteyden ja on sitten käyttövalmis.

SIM-kortin asentaminen iWL250 3G -päätteeseen
Jos iWL250 3G -päätteeseen ei ole asetettu valmiiksi SIM-korttia, aseta kortti
seuraavasti:
Avaa takakansi painamalla kiinnikkeitä alaspäin.

Aseta SIM-kortti luukun alle, jossa lukee ”SIM”.
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Lane 5000 -päätteen yleiskuvaus

Valikoissa siirtyminen kosketusnäytöllä

Avaa päävalikon

Vahvistaa syötteen
Peruuttaa toiminnon ja
palaa päävalikkoon

Korjaa näppäilyvirhe tai
palaa edelliseen valikkoon

Lane 5000 -päätteen asentaminen
Lane 5000 integroidaan kassajärjestelmään käyttämällä Ethernet-integrointikaapelia. Pyydä konfigurointi- ja asennusohjeet
kassajärjestelmän toimittajalta.
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Lane 3000 -päätteen yleiskuvaus

Nuolinäppäimet
valikoiden selaamiseen ylös ja alas.

Avaa päävalikon

Vahvistaa syötteen
Peruuttaa toiminnon ja
palaa päävalikkoon

Korjaa näppäilyvirhe tai
palaa edelliseen valikkoon

Lane 3000 -päätteen asentaminen
Lane 3000 integroidaan kassajärjestelmään käyttämällä Ethernet-integrointikaapelia. Pyydä konfigurointi- ja asennusohjeet
kassajärjestelmän toimittajalta.
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Nets Spire -päätevalikoima
SPc5-päätteen yleiskuvaus
Neljä tilamerkkivaloa
Värinäyttö
Näyttää kauppiaan valikkojärjestelmän ja tapahtuman
edistymisen
Virtapainike
Kytke pääte päälle painamalla
painiketta

Sahalaitainen paperileikkuri
Kuitti työntyy ulos tästä raosta
ja se voidaan poistaa katkaisemalla se sahalaitaisella leikkurilla
Kuittirullalokero

USB-portti
Oheislaitteiden liittämiseen

Avaa
päävalikon

Virtajohdon liitäntä
Kytke tähän päätteen virtajohto

Päätteen liitännät
Näihin kytketään PIN-lukija,
puhelinlinja, verkko- ja sarjakaapelit.
Sirukortinlukija
Käytä tätä, kun kortinhaltija esittää sirukortin
Näppäimistö
Kauppiaan
ja kortinhaltijan tietojen syöttöön
SIM/SAM-lokero
Älä avaa, ellei ohjeissa niin pyydetä

Kaapelipidike
Irrotettava pidike pitää kaapelit paikallaan ja ehkäisee niiden
irtoamisen
Magneettijuovakortin lukija
Käytä tätä lukijaa, kun kortinhaltija esittää pankki- tai luottokortin ilman sirua tai päätteen pyytäessä
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SPg7-päätteen yleiskuvaus

Neljä tilamerkkivaloa
Värinäyttö
Näyttää kauppiaan valikkojärjestelmän ja tapahtuman edistymisen

Sahalaitainen paperileikkuri
Kuitti työntyy ulos tästä raosta ja se
voidaan poistaa katkaisemalla se
sahalaitaisella leikkurilla
Kuittirullalokero

USB-portti
Oheislaitteiden liittämiseen

Avaa
päävalikon

Virtapainike
Kytke pääte päälle painamalla
painiketta

Sirukortinlukija
Käytä tätä, kun kortinhaltija
esittää sirukortin

Magneettijuovakortin lukija
Käytä tätä lukijaa, kun kortinhaltija esittää pankki- tai luottokortin ilman sirua tai päätteen pyytäessä
Akkulokero

Näppäimistö
Kauppiaan ja kortinhaltijan tietojen syöttöön
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Kuittirullan asettaminen Spire SPc5 ja SPg7 -päätteisiin

Käännä pääte oikein päin ja vedä tulostimen luukun keskellä
olevaa vipua varovasti ylöspäin.

Irrota pakkausmateriaalit kuittirullasta ja aseta rulla
kuvan mukaan. On tärkeää, että paperin suunta on
oikea; tulostus ei toimi, jos rulla on väärin päin.

Sulje tulostimen luukku, siitä kuuluu naksahdus, kun se
on suljettu kunnolla. Irrota ylimääräinen paperi
vetämällä sitä itseesi kohti niin, että sahalaitainen
leikkuri katkaisee sen siististi.
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Spire SPc5 Countertop maksupäätteen asentaminen

Irrota takakansi asettamalla pääte ylösalaisin tasaiselle
pinnalle, paina kahta uloketta ylöspäin ja irrota
takakansi.

Pujota musta virtajohto oikealla olevaan syvennykseen (1) ja
kytke verkkokaapeli päätteen takapuolella olevaan LANporttiin (2).

2

1

Asenna takakansi ja paina alaspäin, kunnes kuulet
naksahduksen. Kytke virtajohto pistorasiaan ja
verkkokaapeli internet-yhteyspisteeseen.

Nets One PA -käyttöohje | 15

Spire SPg7 Mobile -päätteen asentaminen

Aseta pääte kuvapuoli alas tasaiselle pinnalle ja irrota
akkulokeron kansi painamalla uloketta ja vetämällä
ylöspäin.

Jos NETS ei toimita SIM-korttia, aseta SIM-kortti
aukkoon SIM1. Poista pakkausmateriaalit akusta ja aseta
se päätteeseen kuvan mukaan.

Asenna kansi ja paina alaspäin, kunnes se
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Pikavalikko
Ingenico-päätteissä on MENU-painike ja Spire-päätteissä *-painike, jota käytetään samaan tarkoitukseen. Alla on selostettu
perustoimintojen käyttö. Voit esimerkiksi käynnistää päivänpäätöksen painamalla MENU-painiketta ja numeronäppäintä 6 sen sijaan,
että käyttäisit nuolinäppäimiä ja OK-painiketta.
Toiminto

Painikkeet

Osto

Aloita syöttämällä summa suoraan lepotilasta

Osto ja nosto

Paina MENU - 2

tai

*-2

Päivänpäätös

Paina MENU - 6

tai

*-6

Viimeisimmän tapahtuman peruutus

Paina MENU - 3 - 1

tai

*-3-1

Hyvitys

Paina MENU - 3 - 2

tai

*-3-2

Kopio viimeisimmästä tapahtumasta

Paina MENU - 5 - 2

tai

*-5-2

Kopio viimeisimmästä hyväksytystä tapahtumasta

Paina MENU - 5 - 1

tai

*-5-1

Kopio viimeisimmästä päivänpäätöksestä

Paina MENU - 5 - 3

tai

*-5-3

Tapahtumalista

Paina MENU - 8 - 3

tai

*-8-3

X-total -raportin tulostus

Paina MENU - 8 - 1

tai

*-8-1

Z-total -raportin tulostus

Paina MENU - 8 - 2

tai

*-8-2

Päätteen asetusten tulostus

Paina MENU - 0 - 8

tai

*-0-8

Lähetä päätteessä olevat tapahtumat

Paina MENU - 7 - 1

tai

*-7-1

Tulosta päätteessä olevat tapahtumat

Paina MENU - 7 - 1

tai

*-7-1

Tarkista päivitykset

Paina MENU - 0 - 2

tai

*-0-2

Päätteen valikkorakenne
Päävalikko

1 Osto
2 Osto ja nosto
3 Hyvitykset
5 Kuittikopiot

6 Päivänpäätös
7 Offline-tapahtumat
8 Raportit

0 Asetukset

Alivalikko

Alivalikko

Alivalikko

1 Peruutus
2 Hyvitys
1 Edellinen hyväksytty
2 Edellinen tapahtuma
3 Edellinen päivänpäätös
4 Viimeisin X-raportti
5 Viimeisin Z-raportti
1 Lähetä nyt
2 Tulosta
1 X-total
2 Z-total
3 Tapahtumalista
1 Ominaisuudet

1 Nykyinen erä
2 Edellinen erä
1 Tippi

2 Kuittitulostus

3 Summansyöttötila
4 IFR prioriteetti

8 Uudelleenkäynnistysaika
9 Tuplalaskutuksen esto

2 Tarkista päivitykset
3 Käyttöoikeudet

1 Suojakoodin vaihto
2 Päivänpäätös
4 Asetukset
5 Päävalikko

4 Yhteydet

1 Palvelin

2 Ethernet
3 GPRS
4 Kassa

5 Äänenvoimakkuus

8 Kokoonpanotiedot

1 Äänetön
2 Normaali
3 Voimakas

1 Ei käytössä
2 Kokonaissummalla
3 Tippisummalla
1 Paperinsäästö
2 Kysy asiakkaalta
3 Tulosta aina
1 Aloita euroista
2 Aloita senteistä
1 Kansallinen
2 Kansainvälinen
3 Ei mitään
1 Ei toiminnassa
2 Varoita
3 Estä

1 Ei rajoitettu
2 Rajoitettu
1 Ei rajoitettu
2 Rajoitettu
1 Ei rajoitettu
2 Rajoitettu
1 Palvelimen IP
2 Palvelimen portti
5 TMS-yhteyskokeilu
7 Poista estävä tapahtuma
1 DHCP
2 Kiinteä IP
1 GPRS APN
2 GPRS PIN
1 Kassaintegraatio
2 Kassan IP-osoite
3 Kassan portti
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Ylätunnisteen kuvakkeet
Kun pääte ei ole käytössä (lepotila), näytössä näkyy Nets-logo ja tervetuloa-teksti. Logon ja tervetuloa-tekstin yläpuolella
näkyy ylätunniste, joka voi sisältää useita erilaisia kuvakkeita, jotka ilmaisevat päätteen eri tilat.

Ylätunnistekuvakkeet löytyvät punaisesta laatikosta.
Tämä on esimerkki ylätunnisteen sisällöstä, kun kyse on
kassajärjestelmään integroidusta päätteestä ja ethernet
on kytketty.

Luettelo ylätunnistekuvakkeista ja niiden merkityksestä
Paperiliitin osoittaa, että päätteeseen on tallennettu
offline-tapahtumia.
Tämä kuvake osoittaa, että mobiilipäätteen SIM-kortissa
on jotain vikaa. Kuvakkeen alla oleva teksti kertoo
ongelman.
Akkukuvake osoittaa, kuinka paljon akun varausta on
jäljellä ja latautuuko se parhaillaan. Huutomerkki
tarkoittaa, että päätteessä ei ole akkua.
Signaalin vahvuus -kuvake osoittaa, miten vahva langattoman verkon signaali on. Jos kuvake vilkkuu, verkkoa ei
ole havaittu.
Ethernet-yhteyden kuvake ilmaisee, onko päätteen ja
reitittimen välinen verkkoyhteys OK.

GPRS 3G

Tämä teksti osoittaa, käyttääkö pääte tiedonsiirtoon 3G
vai GPRS-verkkoa.
Tämä kuvake osoittaa kassajärjestelmäyhteyden tilan.
Kuvake on valkoinen, kun kaikki on kunnossa. Jos kaikki
ei ole kunnossa, kuvake on harmaa ja siinä on valkoinen
X.
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Päätteen ominaisuudet –
päivittäinen käyttö
Päivänpäätös
Päivänpäätös antaa sinulle koontiraportin kaikista päivän korttitapahtumista. Lisäksi se vapauttaa tapahtumat tilitykseen, eli
mikäli päivänpäätöstä ei tapahdu, eivät tapahtumat lähde tilitettäväksi. Päätteisiin on oletuksena asetettu valmiiksi
automaattinen päivänpäätösaika. Päivänpäätöksen voi tehdä myös manuaalisesti (ohjeet alla). Mikäli haluatte automaattisen
päivänpäätösajan pois, ja tehdä päivänpäätöksen aina manuaalisesti, ota yhteys asiakaspalveluumme. Huomioithan, että
mikäli toimipaikassasi on useampia maksupäätteitä, on automaattinen päivänpäätös asetettu vain yhdelle toimipaikan
maksupäätteistä. Tämä päivänpäätös lähettää kaikkien toimipaikan päätteiden tapahtumat tilitettäväksi, ja
päivänpäätösraportti pitää sisällään jokaisen päätteen tapahtumat.
Kun otat maksupäätteen ensimmäistä kertaa käyttöön tee sillä aluksi manuaalinen päivänpäätös.
Jos päätteelle ei ole tehty päivänpäätöstä 7 päivään, se saattaa lakata toimimasta ja antaa vikakoodin 87. Tee alla kuvatut
toimet, jotta se toimisi taas oikein.
Paina MENU-painiketta.

Main menu
6. Reconciliation

Paina 6 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Päivänpäätös ja paina OK.

7. Offline transactions
8. Reports
9. Administration
Completed

Kun pääte on käsitellyt päivänpäätöksen, se tulostaa
kuitin, joka sisältää edellisen päivänpäätöksen jälkeen
käsiteltyjen tapahtumien tiedot.
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Osto
Paina MENU-painiketta ja 1 tai syötä summa suoraan.

Kun summa on syötetty oikein, jatka painamalla OK.

Enter amount

12,03 €
Press OK to continue
Purchase

12,03 €

Pyydä asiakas pyyhkäisemään, asettamaan tai koskettamaan lähimaksukortilla.

12,03 €

Asiakasta pyydetään syöttämään PIN-koodi. Jatka painamalla OK.

Present card

Please try again

Enter PIN

Hide your pin entry

Approved

Ruudulla on vihreä tai punainen tausta riippuen siitä, onko tapahtuma
hyväksytty.

Print customer receipt?
Press OK to confirm

Nets One PA -käyttöohje | 20

Kopio viimeisimmän hyväksytyn tapahtuman kuitista
Paina MENU-painiketta.

Main menu

Paina 5 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Kopiot ja paina OK.

1. Purchase
3. Refunds
5. Receipt copy
6. Reconciliation
Main menu

Paina 1 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Hyväksytty tapahtuma ja
paina OK. Pääte tulostaa nyt viimeisimmän tapahtuman kuitin.

1. Latest approved
2. Latest transactions
3. Latest reconciliation
4. Latest X report
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Kopio viimeisimmän tapahtuman kuitista
Paina MENU-painiketta.

Main menu

Paina 5 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Kopiot ja paina OK.

1. Purchase
3. Refunds
5. Receipt copy
6. Reconciliation
Main menu
1. Latest approved

Paina 2 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Tapahtuma ja paina OK.
Tämä toiminto tulostaa kopion viimeisimmästä kuitista tapahtuman lopputuloksesta riippumatta.

2. Latest transactions
3. Latest reconciliation
4. Latest X report
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Viimeisimmän tapahtuman peruutus
Viimeisimmän tapahtuman peruutuksella kauppias voi peruuttaa viimeisimmän tapahtuman kokonaisuudessaan. Jos haluat
peruuttaa summan vain osittain, käytä hyvitystapahtumaa. Tästä kerrotaan seuraavassa luvussa.
Paina MENU-painiketta.

Main menu

Paina 3 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Palautukset ja paina OK.

1. Purchase
3. Refunds
5. Receipt copy
6. Reconciliation
Paina 1 tai valitse Peruutus ja paina OK.

Refunds
1. Reversal
3. Refund

Confirm reversal

5,55 €

12.12.2022 11:37:33

Varmista, että summa, aikaleima ja osittain piilotettu kortin numero
vastaavat hyväksyttyä tapahtumaa, jonka yrität peruuttaa ja jatka peruutuksen käsittelyä painamalla OK/Kyllä.

476173******0036
NO

YES

Reversal completed

Pääte näyttää, että peruutus on hyväksytty.

Tear off receipt
Press OK to continue
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Hyvitys (Tavaroiden palautus)
Käytetään, kun kortilla maksettuja tuotteita palautetaan. Varmista, että korttitapahtumien vastaanottajan kanssa solmittu
sopimus sisältää hyvitykset.
Paina MENU-painiketta.

Main menu
Paina 3 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Palautukset ja paina OK.

1. Purchase
2. Cashback
3. Refunds
6. Other transactions

Paina 2 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Hyvitys ja paina OK.

Refunds
1. Reversal
2. Refund

Enter access code

Syötä suojakoodi ja jatka valitsemalla OK.

Press OK to continue

Enter refund amount

Syötä summa, jonka haluat palauttaa asiakkaan kortille ja jatka painamalla OK.

10,00 €
Press OK to continue
10,00 €

Refund

Pyydä asiakasta asettamaan kortti tai koskettamaan sillä päätettä.

Insert card

Hide your pin entry

Approved
Check signature

Pääte hyväksyy tapahtuman ja pyytää kauppiasta allekirjoittamaan kuitin.

Print customer receipt?
Press OK to confirm
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Tipin sisältävät ostokset
Tippi on lisäpalvelu. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos haluat ottaa sen käyttöön. Tippi-toimintoa voidaan käyttää kahdella
eri tavalla:
• Asiakas syöttää tippisumman suoraan päätteeseen.
• Asiakas syöttää tipin sisältävän uuden kokonaissumman suoraan päätteeseen.
Paina MENU-painiketta tai syötä summa suoraan.

Kun veloitettava summa on syötetty, jatka painamalla OK.

Enter amount

50,00 €
Press OK to continue
50,00 €

Tippisumman syöttö: Tämä tila on standardi useimmissa maissa. Siinä
asiakas syöttää haluamansa tippisumman ja kokonaissumma muuttuu
vastaavasti. Voit jatkaa lisäämättä tippiä painamalla OK.

Enter tip amount

5,00 €
Total:

55,00 €

Press OK to continue
50,00 €

Enter total amount
with tip

Kokonaissumman syöttö: Tämä tila on vain Norjaa varten ja sen avulla
asiakas voi syöttää uuden kokonaissumman. Alkuperäisen ja uuden summan erotus on tippisumma. Voit jatkaa lisäämättä tippiä painamalla OK.

55,00 €
Tip:

5,00 €
Press OK to continue
12,03 €

Purchase

Pyydä asiakasta pyyhkäisemään, asettamaan tai koskettamaan lähimaksukortilla.

Present card

VISA CREDIT

12,03 €

Asiakasta pyydetään syöttämään PIN-koodi. Jatka painamalla OK.

Enter PIN

Press OK to continue

Approved

Tapahtuman tilan tausta on vihreä tai punainen osoittaen, onko se on
hyväksytty. Tapahtuman mahdollinen kuitti sisältää tiedot lisätystä tippisummasta.

Print customer receipt?
Press OK to confirm
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Osto ja nosto
Paina MENU-painiketta.

Main menu

Paina 2 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Osto ja nosto, ja paina
OK.

1. Purchase
2. Cashback
3. Refunds
6. Other transactions

Syötä ostosumma. Jatka painamalla OK.

Enter amount

100,00 €
Press OK to continue

Syötä nostosumma, ja paina OK.

10,00 €

Enter cash amount

0,00 €
Total:

10,00 €

Press OK to continue

Pyydä asiakas pyyhkäisemään, asettamaan tai koskettamaan lähimaksukortilla.

Cashback

110,00 €
Present card
Asiakasta pyydetään syöttämään PIN-koodi. Jatka painamalla OK.
Master Card

110,00 €
Enter PIN
Ruudulla on vihreä tai punainen tausta riippuen siitä, onko tapahtuma
hyväksytty.
Hide your pin entry

Approved

Print customer receipt?
Press OK to confirm
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Dynaaminen valuutanvaihtopalvelu (Dynamic Currency Conversion)
DCC (Dynamic Currency Conversion, Dynaaminen valuutanvaihtopalvelu) on ulkomaalaisille asiakkaille tarkoitettu
automaattinen valuutanvaihtopalvelu. DCC sallii ulkomaalaisen asiakkaan maksaa omassa valuutassaan. Rahat tilitetään joka
tapauksessa myyjälle tämän omassa valuutassa. Kortinhaltija voi valita oman valuuttansa ja paikallisen valuutan väliltä. Viesti
näytetään päätteen ruudulla.
Jos päätteellä on käytössä tippiominaisuus, valuutanvaihto suoritetaan tapahtuman kokonaissummalle (osto + tippi).
Hyvitttäessäsi kortinhaltijan valuutalla tehtyä tapahtumaa, huomioithan että hyvitystapahtumaan tulee valita sama valuutta
kuin alkuperäisessä tapahtumassa.

Aloita tavallinen veloitus painamalla MENU-painiketta ja 1 tai syötä
summa suoraan.

Enter amount

Kun summa on syötetty oikein, jatka painamalla OK.

10,00 €
Press OK to continue
Visa Credit

10,00 €

Present card

Pyydä asiakas pyyhkäisemään, asettamaan tai koskettamaan lähimaksukortilla.

Select currency
1. 11,55 USD
2. 10,00 €

Asiakasta pyydetään valitsemaan valuutta. Valitse valuutta käyttämällä
nuolinäppäimiä tai painamalla vastaavaa numeroa. Jatka painamalla OK.

1€ = 1,1547 USD
Mark-uo fee: 3%
Visa Credit

11,55 USD

Asiakasta pyydetään syöttämään PIN-koodi. Jatka painamalla OK.

Enter pin

Approved

Ruudulla on vihreä tai punainen tausta riippuen siitä, onko tapahtuma
hyväksytty.

Print customer receipt?
Press OK to confirm
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Kuitit
Maksupäätteessä on kolme eri tulostustilaa.
Paperinsäästö: pääte tulostaa kuitin vain maksukorttiohjelman vaatiessa. Esimerkkejä ovat allekirjoituksella todennetut
tapahtumat ja offline-hyväksytyt tapahtumat.
Kysy tulostetaanko: pääte tulostaa aina kauppiaan kappaleen, mutta kysyy halutaanko sellainen kortinhaltijalle.
Tulosta aina: pääte tulostaa aina yhden kuitin kortinhaltijalle ja yhden kauppiaalle.

Määritä kuittitulostustilat
Paina MENU-painiketta ja siirry Asetukset-valikkoon nuolinäppäimillä tai
painamalla 0.

Settings

Paina 1 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Ominaisuudet ja paina
OK.

1. Properties
2. Check for updates
3. Access control
4. Communication
Properties

Paina 2 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Kuittitulostus ja paina OK.

2. Receipt printing
3. Amount entry mode
8. Reboot time
9. Double charging
Receipt printing

Valitse käytettävä tila ja paina OK.

1. Paper saving
3. Ask to print
5. Always print

Pääte vahvistaa valinnan ja voit nyt ottaa sen käyttöön.

Applied
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Esimerkki ostokuitista, jossa tippi.
Tässä on esimerkki Nets Ingenico -päätteellä tulostetusta
ostotapahtuman kuitista.
Ylärivit on varattu kauppiaan nimelle, osoitteelle, puhelinnumerolle,
Y-tunnukselle jne. Ota yhteyttä Nets-asiakaspalveluun, jos haluat muuttaa
näitä tietoja.
Keskellä näkyy tapahtuman tyyppi, tippisumma ja veloitettu
kokonaissumma. Laatikon alareunasta näet, onko tapahtuma hyväksytty.
Täältä löydät alatunnisteen, joka on myös muokattavissa. Ota yhteyttä
Nets-asiakaspalveluun, jos haluat muuttaa näitä tietoja.
Alareunassa oleva pienikokoinen teksti sisältää tietoja kortin ja
maksutapahtuman teknisistä yksityiskohdista.

Esimerkki ostokuitista, jossa tippi.
Demonstration shop
Industry street 21
12345 Newtown
+47 12345678
VAT ID: 123456789
1.1.2019 8:32:55
Purchase 200,00 EUR
Cash 50,00 EUR

Tässä on esimerkki Nets Spire -päätteellä tulostetusta ostotapahtuman
kuitista.
Ylärivit on varattu kauppiaan nimelle, osoitteelle, puhelinnumerolle,
Y-tunnukselle jne. Ota yhteyttä Nets-asiakaspalveluun, jos haluat muuttaa
näitä tietoja.
Keskellä näkyy tapahtuman tyyppi, tippisumma ja veloitettu
kokonaissumma. Laatikon alareunasta näet, onko tapahtuma hyväksytty.
Täältä löydät alatunnisteen, joka on myös muokattavissa. Ota yhteyttä
Nets-asiakaspalveluun, jos haluat muuttaa näitä tietoja.
Alareunassa oleva pienikokoinen teksti sisältää tietoja kortin ja
maksutapahtuman teknisistä yksityiskohdista.

250,00 EUR
Purchase + cash approved

Have a great day!

Terminal 12345678 Merchant 123456
VISA 123456******1234
AID: D57800000000000 TVR: 8000040000 ATC: 12
Ref.:0000 000000 KA1 123 Resp.: 00
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Esimerkkitosite DCC-tapahtumasta (asiakkaan tosite)
Demonstration shop

Tämä ostokuitti on esimerkki siitä, miltä tulostettu kuitti voi
näyttää, kun se on tulostettu Nets Ingenico -päätteellä.

Industry street 21
12345 Newtown
+47 12345678
VAT ID: 123456789

Ylärivit on varattu kauppiaan nimelle, osoitteelle,
puhelinnumerolle, Y-tunnukselle jne. Ota yhteyttä Netsasiakaspalveluun,
jos haluat muuttaa näitä tietoja.

1.1.2019 8:32:55

Keskelle, kahden ensimmäisen väliviivan väliin, tulostuu tapahtumatyyppi,
ostosumma ja kokonaissumma muunnetussa valuutassa. Kokonaissumman alla näkyy tieto siitä, onko tapahtuma hyväksytty.

Purchase 555,55 NOK

67,01 USD
Purchase approved

Toisen väliviivan jälkeen seuraa alatunniste, jonka sisältö on vapaasti
muokattavissa. Ota yhteys Netsin asiakaspalveluun, jos haluat muuttaa
alatunnisteen sisältöä.
Viimeisen väliviivan jälkeinen tila sisältää pienellä tekstillä tulostettuna
teknisiä yksityiskohtia tapahtuman kulusta.

Have a great day!

Terminal 12345678 Merchant 123456
VISA 123456******1234
AID: D57800000000000 TVR: 8000040000 ATC: 12
Ref.:0000 000000 KA1 123 Resp.: 00

DCC Resp: 00
Exhange rate based on Reuters wholesale rate on 201903-28

Tositteen lopussa on kaikki tarvittava tieto myyntitapahtumassa mahdollisesti käytetystä valuutanmuunnoksesta.

Exhange rate: 1 EUR = 0.120613 USD
Mark-up exhange rate: 0.003513
Mark-up fee: 3%
This currency conversion service is provided by Nets
I accept that Demonstration shop
has offered me a choice of currencies for payment & this
choice is final.
I accept the conersion rate & final amount in ‘USD’
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Lähimaksaminen (NFC)
Lähimaksaminen on yleinen termi kaikille maksuille, joissa käytetään NFC-tekniikkaa (Near Field Communication). NFC:tä
voidaan käyttää useilla eri maksuvälineillä, kuten sirukorteissa, matkapuhelimiin asetetuissa mikro-SD-korteissa, kelloilla,
rannekkeilla tai matkapuhelimen kautta (ns. ”Wallet”).
Ilman vahvistusta suoritettavaa lähimaksamista voidaan käyttää vain ostoksissa, jotka alittavat tietyn summan. Kaikki tämän
summan ylittävät ostokset edellyttävät vahvistuksen joko PIN-koodilla tai salasanalla. Vahvistuksen yksityiskohdat riippuvat
maksukortin myöntäjästä. Vahvistuskoodin syöttöohjeet näytetään kuitenkin päätteessä ja/tai matkapuhelimessa.
Kun alla oleva symboli näkyy, kortinhaltija voi koskettaa maksukortilla tai puhelimilla tätä symbolia. Tämä on antennin
sijoituspaikka ja paras mahdollinen tulos saadaan, kun kortti on 2 cm etäisyydellä tästä tunnuksesta.

Huomaa: Kun lähimaksukorttia käytetään ensimmäistä kertaa, kortti on avattava NFC-tapahtumille. Tämä tehdään
asettamalla siru päätteeseen tapahtuman aikana.

Wallet-ratkaisu
Wallet mahdollistaa lähimaksun vahvistamisen asiakkaan matkapuhelinta käyttämällä. Käyttäjän on asennettava kortin
myöntäjän tarjoama sovellus matkapuhelimeensa. Kun sovellus on asennettu, käyttäjä voi vahvistaa lähimaksun pitämällä
puhelinta päätteen lähellä, kun lähimaksusymboli on näkyvissä. Korttipohjaisten lähimaksujen tapaan tietyn summan ylittävät
ostokset edellyttävät vahvistuksen. Lähimaksu voidaan suorittaa Wallet-ratkaisulla, vaikka puhelin ei olisi päällä. Asiakas ei voi
kuitenkaan vahvistaa maksuja tässä tapauksessa. Jos asiakas on rekisteröinyt useita maksukortteja Wallet-ratkaisuun, oikea
maksukortti tulee valita sovelluksessa tai ohjelmassa, ennen kuin puhelin sammutetaan.

Lähimaksuostos
Paina MENU-painiketta tai syötä summa suoraan.

Kun veloitettava summa on syötetty, jatka painamalla OK.

Enter amount

12,03 €
Press OK to continue
12,03 €

Purchase

Present card

Pyydä kortinhaltijaa pitämään korttia/puhelinta/asustetta lähellä lähimaksusymbolia.
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Offline-hyväksytyt tapahtumat
Muissa maissa kuin Norjassa on mahdollista hyväksyä kansainvälisillä korteilla tehdyt maksut offline-tilassa, jos sinulla on
oikea sopimus korttitapahtumien vastaanottajan kanssa. Tämän sallivia kortteja kutsutaan EMV-korteiksi (Visa, Mastercard,
Amex jne.).
Pääte hyväksyy automaattisesti tapahtuman offline-tilassa, kun korttitapahtumien vastaanottajan sopimus tukee tätä
toimintoa. Korttitapahtumien vastaanottaja päättää offline-hyväksynnän summarajan eikä pääte voi ylittää tätä summaa. Eli
jos korttitapahtumien vastaanottaja sallii EMV-maksukorttien offline-hyväksynnän 100 € saakka, se hylkää kaikki tätä
suuremmat summat, jos pääte ei voi muodostaa yhteyttä varmennuksen hakua varten.
Offline-tapahtuman hyväksymisen jälkeen pääte tulostaa kryptogrammilla varustetun kuitin, jonka kauppiaan on säilytettävä
siltä varalta, että pääte ei muodosta yhteyttä eikä lähetä automaattisesti tapahtumia, kun se yhdistetään uudelleen.

Vararatkaisutapahtumien lähettäminen käsiteltäväksi
Pääte lähettää automaattisesti kaikki tallennetut tapahtumat käsittelyä ja päivänpäätöstä varten, kun yhteys on
palautettu. Jos haluat nopeuttaa toimintoa käynnistämällä sen manuaalisesti, toimi seuraavasti.
Paina MENU-painiketta.

Main menu

Paina 7 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Offline-tapahtumat ja
paina OK.

5. Receipt copy
6. Reconciliation
7. Offline transactions
8. Reports
Offline transactions
1. Send now
2. Print

Paina 1 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Lähetä nyt ja
paina OK.
Pääte lähettää tallennetut offline-hyväksytyt tapahtumat ja
ilmoittaa, kun ne on lähetetty onnistuneesti

Tallennettujen offline-tapahtumien tulostaminen
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Jos päätteessä on tallennettuja offline-tapahtumia, voit tulostaa ne seuraavasti.
Paina MENU-painiketta.
Paina 7 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Offline-tapahtumat
ja paina OK.

Main menu
5. Receipt copy
6. Reconciliation
7. Offline transactions
8. Reports
Offline transactions

Paina 2 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Tulosta ja paina
OK.

1. Send now
2. Print

12,03 €

Purchase

Present card

Paina 1 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Lähetä nyt ja
paina OK.
Pääte lähettää tallennetut offline-hyväksytyt tapahtumat ja
ilmoittaa, kun ne on lähetetty onnistuneesti
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Päivänpäätösraportti
Päivänpäätös siirtää tapahtumat tilitystilille seuraavana arkipäivänä. Tee päivänpäätös joka päivä. Jos sitä ei ole tehty 7
päivään, se on tehtävä ennen kuin päätettä voidaan käyttää.
Huom: Jos kauppiaalla on käytössä useita päätteitä, päivänpäätös täytyy tehdä vain yhdellä niistä. Päivänpäätös tuottaa
raportin kaikista samalla kauppiastunnuksella tehdyistä tapahtumista.

Manuaalinen päivänpäätös
Päätteeltä käynnistetty päivänpäätös on kauppiaan käynnistämä ja ohjaama toiminto. Sitä kannattaa käyttää, jos aukioloajat
ovat epäsäännölliset eikä päivänpäätöstä voida suorittaa tiettyyn aikaan.

Automaattinen päivänpäätös
Automaattisessa päivänpäätöksessä pääte suorittaa päivänpäätöksen päivittäin tiettyyn aikaan. Jos kauppiaalla on useita
päätteitä, automaattinen päivänpäätös suoritetaan aina samasta päätteestä. Ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun tämän
toiminnon aktivointia varten.

Keskitetty päivänpäätös
Keskitetty päivänpäätös tarkoittaa, että suoritamme päivänpäätöksen palvelimillamme joka päivä keskiyöllä. Tämä tarkoittaa,
että pääte ei tulosta tapahtumaraporttia kauppiaalle. Tapahtumatiedot ovat käytettävissä ainoastaan verkon
kauppiasportaaleissa. Ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun tämän toiminnon aktivointia varten.

Kopio edellisestä päivänpäätöksestä
Pääte tallentaa vain sellaisen edellisen päivänpäätöksen, joka sisältää tapahtumia. Tyhjää päivänpäätöstä ei tallenneta. Tämä
koskee myös Z-totalin kopiota.
Näin saat päätteen tulostamaan kopion edellisestä päivänpäätösraportista.

Paina MENU-painiketta.

Main menu

Paina 5 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Kopiot ja paina OK.

5. Receipt copy
6. Reconciliation
7. Offline transactions
8. Reports
Receipt copy

Paina 3 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Päivänpäätös ja paina OK.
Pääte tulostaa nyt edellisen päivänpäätösraportin tietoineen.

3. Latest reconciliation
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Raportit
Tapahtumalista
Tulostaa luettelon kaikista nykyisen tai edellisen erän tapahtumista. Kun teet päivänpäätöksen, pääte aloittaa uuden erän ja
poista vanhimman luettelon
päätteestä. Jos tarvitset raportin vanhemmista tapahtumista, ota yhteyttä asiakaspalveluun tai kirjaudu
kauppiasportaaliimme.
Paina MENU-painiketta.

Main menu

Paina 8 tai selaa nuolinäppäimillä alas kohtaan Raportit ja paina OK.

5. Receipt copy
6. Reconciliation
7. Offline transactions
8. Reports
Reports

Paina 3 tai selaa nuolinäppäimillä alas kohtaan Tapahtumalista ja paina
OK.

1. X total
2. Z total
3. Transaction list

Transaction list
1. Current session
2. Previous session

Valitse minkä tapahtumaluettelon pääte tulostaa joko painamalla vastaavaa numeroa tai käyttämällä nuolinäppäimiä ja OK-painiketta.
Nykyinen erä: Tulostaa kaikki viimeisen päivänpäätöksen jälkeen luodut
tapahtumat.
Edellinen erä: Tulostaa kaikki ennen viimeistä päivänpäätöstä luodut
tapahtumat.
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X-total-raportti
Tämä raportti näyttää päätteen kertyneen myynnin korttityypeittäin edellisen Z-totalin tulostuksen jälkeen. Raportin tulostaminen ei nollaa tallennettuja tietoja. Voit käyttää sitä päivän aikana myynnin tarkistamiseen.
Paina MENU-painiketta.

Main menu

Paina 8 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Raportit ja paina OK.

5. Receipt copy
6. Reconciliation
7. Offline transactions
8. Reports
Reports

Paina 1 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan X-total ja paina OK.

1. X total
2. Z total
3. Transaction list

Z-total-raportti
Tämä raportti näyttää päätteen kertyneen myynnin korttityypeittäin edellisen Z-totalin tulostuksen jälkeen. Tämän raportin
tulostaminen nollaa tallennetut tiedot. Voit käyttää sitä esimerkiksi vuoron vaihtuessa keskellä päivää, jotta uusi kassa voi
seurata omaa myyntiään erikseen.
Paina MENU-painiketta.

Main menu
5. Receipt copy

Paina 8 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Raportit ja paina OK.

6. Reconciliation
7. Offline transactions
8. Reports
Reports

Paina 2 tai selaa nuolinäppäimellä alas kohtaan Z-total ja paina OK.

1. X total
2. Z total
3. Transaction list
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Käyttöoikeuksien hallinta
Kun pääte kytketään päälle ensimmäistä kertaa ja suojakoodi puuttuu, pääte kysyy jokaisen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä haluatko aktivoida käyttöoikeuksien hallinnan. Tämä ominaisuus tarjoaa kauppiaalle mahdollisuuden estää tiettyjen
toimintojen luvaton käyttö, kuten päivänpäätös, hyvitys ja asetukset.
Jos olet unohtanut suojakoodin, ota yhteyttä asiakaspalveluun päätteen palauttamiseksi, jolloin voit määrittää uuden koodin.

Käyttöoikeuksien hallinta
Paina MENU-painiketta ja siirry Asetukset-valikkoon (MENU-0).

Settings
3. Access control

Valitse Käyttöoikeudet nuolinäppäimillä ja painamalla OK-painiketta tai
paina 3.

4. Communication
5. Sound volume<
8. Configuration info
Access control

Valitse Suojakoodin vaihto ja paina OK-näppäintä tai paina 1.

1. Change security code
2. Reconciliation
4. Settings
New security
code

Näppäile haluamasi suojakoodi ja paina OK.

Press OK to continue

Confirm
security code
Vahvista suojakoodi ja paina OK.
Press OK to continue

Applied

Pääte vahvistaa tällä näytöllä, että suojakoodin asettaminen onnistui.
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Suojattavien valikkokohtien valitseminen
On mahdollista valita suojattavat valikkokohdat. Oletuksena pääte suojaa hyvitystapahtuman, mutta jos haluat suojata muita
valikkokohtia, katso menettely alla.
Paina MENU-painiketta ja siirry Asetukset-valikkoon painamalla 0 tai
käyttämällä nuolinäppäimiä ja OK-painiketta.

Settings

Valitse Käyttöoikeudet painamalla 3 tai käyttämällä nuolinäppäimiä ja
OK-painiketta.

3. Access control
4. Communication
5. Sound volume<
8. Configuration info
Pääte kysyy nyt suojakoodin. Näppäile se ja jatka valitsemalla OK.

Securitycode
Press OK to continue

Access control

Valitse valikkokohta, jonka haluat suojata suojakoodilla ja paina OK.

1. Change access code
2. Reconciliation
4. Settings

Access control
1. Restricted

Nyt voit valita rajoitetaanko kyseisen ominaisuuden käyttöä vai ei. Valitse Rajoitettu ja aktivoi ominaisuus painamalla OK. Pääte pyytää nyt
suojakoodin joka kerta, kun tätä ominaisuutta yritetään käyttää.

2. Not restricted

Applied

Valinnan vahvistuksen jälkeen pääte ilmoittaa, että asetusta sovelletaan
maksupäätteeseen.
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Päätteen päivittäinen
uudelleenkäynnistys
Tämän ominaisuuden avulla voit määrittää milloin pääte suorittaa päivittäisen uudelleenkäynnistyksen. Oletuksena pääte
käynnistyy uudelleen klo 4.00. Päivittäinen uudelleenkäynnistys tarvitaan turvallisuussyistä osana päätteen PCI-PTS 4.x
-sertifiointia.
Paina MENU-painiketta ja siirry Asetukset-valikkoon painamalla 0 tai
käyttämällä nuolinäppäimiä ja OK-painiketta.

Settings
1. Properties

Valitse Ominaisuudet painamalla 1 tai käyttämällä nuolinäppäimiä ja
painamalla OK.

2. Check for updates
3. Access control
4. Communication
Properties
2. Receipt printing

Valitse Ajastettu käynnistys painamalla 8 tai käyttämällä nuolinäppäimiä
ja painamalla OK.

3. Amount entry mode
8. Reboot time
9. Double charging
Reboot time

04:00

Näppäile päätteen uudelleenkäynnistysaika näppäimistön numeronäppäimillä. Jatka ja tallenna uudelleenkäynnistysaika painamalla OK.
Väärin näppäillyn ajan saa korjattua painamalla keltaista CLEAR-painiketta.

Press OK to continue
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Päätteen konfiguroiminen
kassajärjestelmään integraatiota
varten
Lane 5000, Lane3000 ja iCT250-päätteet voidaan integroida kassajärjestelmään verkkoyhteyden (ethernet) avulla. Tämä on
hyödyllistä kauppiaille, jotka haluavat lisätä päätteen käytön valvontaa ja pienentää siten syöttövirheiden riskiä ja parantaa
kirjanpidon laatua.
Jos haluat integroida nykyisen päätteesi kassajärjestelmääsi, soita asiakaspalveluumme tai kassajärjestelmän toimittajalle.

IP-integroidun (ethernet) päätteen konfigurointi
Paina MENU-painiketta ja siirry Asetukset-valikkoon painamalla 0 tai
käyttämällä nuolinäppäimiä ja OK-painiketta.

Settings

Paina 4 tai siirry Yhteydet-valikkoon nuolinäppäimillä ja paina OK.

3. Access control
4. Communication
5. Sound volume
8. Configuration info
Communication

Paina 4 tai siirry kassavalikkoon nuolinäppäimillä ja paina OK.

1. Host
2. Ethernet
4. ECR

ECR
1. ECR integration

Valitse 1 Kassaintegraatio ja vaihda sen arvoksi ON.
Valitse 2 Kassan IP osoite ja syötä kassakoneen IP-osoite.
Valitse 3 Kassan portti ja syötä kassasovelluksen TCP-portti.

2. ECR IP address
3. ECR port
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Ethernet-asetusten
määrittäminen
iCT250, Spire countertop, Lane 3000 ja Lane 5000 -päätteet tukevat kytkentää Ethernetin kautta. Sen konfigurointi on
kuvattu alla. Oletusarvo on DHCP, ja sinun tarvitsee vain noudattaa näitä ohjeita, jos haluat määrittää sen käyttämään kiinteää
IP-osoitetta.
Paina MENU-painiketta ja siirry Asetukset-valikkoon painamalla 0 tai
käyttämällä nuolinäppäimiä ja OK-painiketta.

Settings

Paina 4 tai siirry Yhteydet-valikkoon nuolinäppäimillä ja paina OK.

3. Access control
4. Communication
5. Sound volume
8. Configuration info
Communication

Paina 2 tai siirry Ethernet-valikkoon nuolinäppäimillä ja paina OK.

1. Host
2. Ethernet
4. ECR

ECR

Paina 2 tai siirry Kiinteä IP -valikkoon nuolinäppäimillä ja paina OK.

1. DHCP
2. Static IP

Terminal IP

Pääte kysyy nyt päätteen IP osoitetta. Näppäile se ja paina OK.
Jos haluat siirtyä seuraavaan oktettiin syöttämättä kaikkia 3 numeroa,
paina OK-painikkeen yläpuolella olevaa pilkkunäppäintä.

192 . 168 . 182 . 199
Press OK to continue
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Gateway IP

Pääte kysyy nyt Gatewayn IP-osoitteen. Näppäile se ja paina OK.

192 . 168 . 182 . 1
Press OK to continue
Subnet mask

Pääte kysyy aliverkon peitettä. Näppäile se ja paina OK.

255 . 255 . 255 . 0
Press OK to continue
DNS 1

Pääte kysyy DNS1 ja DNS2 -arvoja. Syötä ne ja paina OK tai jatka navigointia painamalla OK.

192 . 168 . 160 . 138
Press OK to continue
DNS 2

Pääte kysyy DNS1 ja DNS2 -arvoja. Syötä ne ja paina OK tai jatka navigointia painamalla OK.

192 . 168 . 160 . 166
Press OK to continue
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Matkapuhelinverkon asetusten
määrittäminen
iWL250 ja Spire mobile -mobiilipäätteet viestivät 3G-matkapuhelinverkon kautta. Netsin vakiopäätteiden mukana toimitetaan
SIM-kortit eikä niitä tarvitse konfiguroida. Jos päätät käyttää muita SIM-kortteja, syötä PIN-koodi alla kuvatulla tavalla ja
vaihda APN.
Paina MENU-painiketta ja siirry Asetukset-valikkoon painamalla 0 tai
käyttämällä nuolinäppäimiä ja OK-painiketta.

Settings
3. Access control
4. Communication

Paina 4 tai siirry Yhteydet-valikkoon nuolinäppäimillä ja paina OK.

5. Sound volume
8. Configuration info

Communication

Paina 3 tai siirry GPRS-valikkoon nuolinäppäimillä ja paina OK.

1. Host
3. GPRS
4. ECR

GPRS

Paina 1 tai siirry GPRS APN -valikkoon nuolinäppäimillä ja paina OK.

1. GPRS APN
2. GPRS PIN

Enter APN
Internet

Syötä APN (Access Point Name) ja paina OK

Press OK to continue

Enter SIM PIN
code

Press OK to continue
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Päätteen hallinnointi
Uusien korttisopimusten, asetusten ja ohjelmistojen lataaminen
Pääte tarvitsee korttisopimuksia ja asetuksia toimiakseen. Kauppias, pankki/korttitapahtuman vastaanottaja ja kortin
myöntäjät päättävät hyväksytyt kortit. Jotta pääte ymmärtäisi, mitkä kortit se voi hyväksyä, tämä korttitaulukko on
päivitettävä säännöllisesti.
Muiden palvelujen, kuten kuittitiedot, tippi jne. määrittämiseen käytettävät asetukset päivitetään samalla menetelmällä.
Pääte muodostaa yhteyden automaattisesti 24 tunnin välein tarkastaakseen onko päivityksiä. Tällä menettelyllä vain
tarkistetaan manuaalisesti onko ladattavia muutoksia.
Ohjelmistopäivitykset käynnistetään tällä toiminnolla, pääte voi käynnistyä uudelleen ohjelmistopäivityksen jälkeen.
Paina MENU-painiketta ja siirry Asetukset-valikkoon painamalla 0 tai
käyttämällä nuolinäppäimiä ja OK-painiketta.

Settings

Valitse Tarkista päivitykset painamalla 2 tai käytä nuolinäppäimiä ja paina
OK.

1. Properties
2. Check for updates
3. Access control
4. Communication
Reboot time

Updating

Pääte muodostaa yhteyden Netsin-palvelimeen ja tarkistaa, onko päivityksiä saatavilla. Päivityksen aikana se näyttää edistymisen laskemalla
ladattavat tiedostot.

Downloading file 10

Kun lataus valmis, pääte näyttää ”valmis” ja palaa sitten lepotilaan.

Completed
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Virheet ja vianmääritys
Kysymykset

Ratkaisu

Yli 7 päivää vanhat ostokset, päivänpäätökset tai vararatkaisutapahtumat

Ota yhteyttä pankkiisi.

Alle 7 päivää vanhat ostokset, päivänpäätökset tai vararatkaisutapahtumat

Ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun.

Sama virhe esiintyy useissa päätteissä

Ota yhteyttä verkkopalveluntarjoajaan tai myymälä-/ketjupäällikköön.

Koskien Telenor SIM-kortteja

Ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun.

Luottokorttisopimusten tilaaminen

Ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun tai valitsemaasi korttitapahtumien vastaanottajaan.

Automaattisen päivänpäätöksen tilaaminen

Ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun.

Virhetilanteet

Ratkaisu

•
•
•

Yleistä: Pääte ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon.
Ingenico-päätteet: Käynnistä pääte uudelleen pitämällä painettuna keltaista Clearpainiketta ja piste-/pilkkupainiketta samaan aikaan n. 3 sekunnin ajan. Vapauta
painikkeet ja odota, että pääte käynnistyy (noin 30 sekuntia). Yritä uudelleen.
Spire-päätteet: Käynnistä pääte uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna noin 5
sekunnin ajan. Vapauta painike ja odota, että pääte käynnistyy (noin 45 sekuntia). Yritä
uudelleen.
GPRS: Jotta pääte voi olla online-tilassa, antennisignaalin vahvuuden tulee olla
näkyvissä ruudun ylälaidassa. Jos signaali tai antenni ei näy uudelleenkäynnistyksen
jälkeen, ota yhteyttä verkkopalvelutoimittajaan verkon kattavuuden ja tilausten/
SIMkorttien tarkastamiseksi tai soita Netsin asiakaspalveluun päätteen vianmääritystä
varten.
Ethernet/laajakaista: Tarkista, että verkkokaapeli on kytketty päätteeseen ja että
verkkopistoke on pistorasiassa, kytkimessä tai reitittimessä/modeemissa. Ota yhteyttä
palveluntarjoajaan verkon tarkistamiseksi. Voit myös ottaa yhteyttä Netsin
asiakaspalveluun päätteeseen liittyvien virheiden vianmäärityksessä.

Ei yhteyttä verkkoon
Ei yhteyttä palvelimeen
Vain offline-tapahtumat onnistuvat

Pääte jumiutuu. Mikään näppäin ei toimi.

Ingenico-päätteet: Käynnistä pääte uudelleen pitämällä painettuna keltaista Clearpainiketta ja piste-/pilkkupainiketta samaan aikaan n. 3 sekunnin ajan. Vapauta
painikkeet ja odota, että pääte käynnistyy (noin 30 sekuntia). Yritä uudelleen. Jos pääte
ei edelleenkään reagoi toimintoihin, irrota virtakaapeli tai akku ja varmista, että näyttö
sammuu kokonaan. Kytke irrotettu virtakaapeli tai akku. Jos pääte ei edelleenkään
reagoi toimintoihin, ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun.
Spire-päätteet: Käynnistä pääte uudelleen pitämällä virtapainiketta painettuna noin 5
sekunnin ajan. Vapauta painike ja odota, että pääte käynnistyy (noin 45 sekuntia). Yritä
uudelleen. Jos pääte ei edelleenkään reagoi toimintoihin, irrota virtakaapeli tai akku ja
varmista, että näyttö sammuu kokonaan. Kytke irrotettu virtakaapeli tai akku. Jos
pääte ei edelleenkään reagoi toimintoihin, ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun.

Pääte lakkasi toimimasta kesken tapahtuman. Hyväksyttiinkö ostoyritys?

Tee kopio edellisestä tapahtumasta (MENU-5-2) nähdäksesi, onko tapahtuma
hyväksytty. Jos olet edelleen epävarma, ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun.

Pääte on rikki eikä se käynnisty.

Tarkista, että kaapelit on kytketty ja akku on asetettu oikein. Ota yhteyttä Netsasiakaspalveluun lisäohjeita varten, jos ongelma jatkuu.

Pääte antaa virheilmoituksen ”avaimet puuttuvat”, ja se on
käyttökelvoton.

Yritä tarkistaa päätteen päivitykset menemällä asetukset-valikkoon ja tarkistamalla
päivitykset (MENU-0-2). Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Nets-asiakaspalveluun.

Vastauskoodit

Selitys

Vastaus: 05 ja 51 – Hylätty

Pankki tai kortin myöntäjä on hylännyt tapahtuman.

Vastaus: 55 – Väärä PIN-koodi

Kortinhaltija on syöttänyt virheellisen PIN-koodin. Yritä uudelleen.

Vastaus: 87 – Päivänpäätös tarvitaan

Yli seitsemän päivää on kulunut viimeisestä päivänpäätöksestä ja sellainen on tehtävä
käytön jatkamiseksi. (MENU-6)

Vastaus 91 – Ei yhteyttä kortin myöntäjään

Palvelinkeskus on kaatunut eikä pääte saa yhteyttä kortinhaltijan kortin myöntäjään.
Yritä uudelleen, kokeile toista korttia tai suorita käteismaksu. Summa on ehkä varattu
kortinhaltijan tililtä, mutta se vapautetaan automaattisesti, kun palvelinkeskus on taas
toiminnassa.
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Päätteen rikkoutuminen ja
palauttaminen
Jos maksupäätteeseesi ilmenee vika, suosittelemme tutustumaan maksupäätteiden teknisen tuen sivuihin osoitteessa www.
nets.fi/tuki josta löydät myös tukipyyntölomakkeen. Jos et löydä tukisivuilta apua, voit olla yhteydessä tekniseen tukeen
puhelimitse numeroon 0600 41 42 43 tai sähköpostilla osoitteeseen tuki-fi@nets.eu. Tekninen tuki tekee päätöksen
korvaavan maksupäätteen lähettämisestä diagnosoituaan ensin ongelman. Palauta viallinen laite Netsille vaihtolaitteen
mukana tulevalla palautuslomakkeella. Yritä tehdä päätteellä manuaalinen päivänpäätös ennen kuin palautat viallisen
päätteen. Tarkistamme kaikki palautuvat päätteet mahdollisten tapahtumien varalta.
Mikäli haluat irtisanoa maksupäätteesi, ota yhteyttä Netsin asiakaspalveluun. Älä palauta maksupäätettä ennen kuin se on
irtisanottu.

Päätteen turvallisuus
PCI-PTS vaatimustenmukaisuus
PCI PTS eli Payment Card Industry PIN Transaction Security on turvallisuusstandardi, joka koskee kaikkia PIN-koodin syöttöön
perustuvia maksupäätteitä ja muita laitteita, joita hallinnoidaan PIN-koodeilla. Nets toimittaa aina toimitushetkellä PCI PTS
hyväksyttyjä maksupäätteitä.

PIN-koodin syöttöohjeet
PCI-turvallisuusstandardineuvosto määrittää kansainvälisen standardin ISO9564, joka suojaa vilpilliseltä PIN-koodin katselulta
PIN-koodia syötettäessä. Standardin vaatimusten täyttämiseksi pääte voidaan varustaa tehtaalla asennetulla näkösuojalla tai
lisävarusteena saatavalla näkösuojalla (jonka kauppias asentaa ennen käyttöä). Jos tarvitset näkösuojan eikä sellaista ole
toimitettu, ota yhteyttä Netsin-asiakaspalveluun.
Jos Nets-maksupääte toimitetaan ilman tehtaalla asennettua näkösuojaa tai lisävarusteena saatavaa näkösuojaa, päätettä on
käytettävä käsipäätteenä ja kauppiaan on neuvottava kortinhaltijaa:
• Pitämään laitetta kädessään PIN-koodin syötön aikana.
• Pysyttelemään kauempana muista PIN-koodin syötön aikana.
• Estämään muista näkemästä näppäimistöä PIN-koodin syötön aikana vartalon tai käsien avulla.
• Varmistamaan, ettei videokameroita tai valvontalaitteita ole suunnattu näppäimistöä kohti PIN-koodin syötön aikana.
Lisäksi kauppiaan on ilmoitettava kortinhaltijalle kaikesta epäilyttävästä käyttäytymisestä ennen PIN-koodin syöttöä tai sen
jälkeen.

Päätteiden määräaikaistarkastus
Lopullinen vastuu kortinhaltijan tietojen suojauksesta kauppiaan laitteissa on kauppiaalla. Suosittelemme, että kauppiaat
keskittyvät 30.6.2015 voimaan astuneen PCI DSS 9.9 vaatimuksen asianmukaiseen täytäntöönpanoon, jonka tarkoituksena on
varmistaa, että kauppiaat ovat paremmin valmistautuneita kopiointihyökkäyksiin.
PCI:n parhaiden kopiointisuojauskäytäntöjen mukaisesti (https://www.pcisecuritystandards.org/documents/Skimming_
Prevention_At-a-Glance_Sept2014.pdf) Nets suosittelee, että kauppias:
• saatuaan uuden päätteen ja säännöllisesti tarkistaa onko päätteessä näkyviä merkkejä manipulaatiosta (kuten
rikkoontuneita sinettejä peitelevyjen tai ruuvien päällä, outoa/erilaista kaapelointia tai tuntemattomia ja epäilyttäviä
ominaisuuksia.
• pitää yksityiskohtaista kuvallista luetteloa kaikista päätteistä säännöllistä vertailua varten.
• pitää päätteet poissa asiakkaan ulottuvilta - sekä aukioloaikoina että muuten.
• ei koskaan hyväksy uuden päätteen toimitusta tai asennusta muilta kuin Netsin valtuuttamilta henkilöiltä.
• antaa vain itsenäisesti tarkistettujen ja luotettavien työntekijöiden käyttää päätteitä.
• soittaa Netsin asiakaspalveluun välittömästi, jos epäilee päätteen manipulointia!
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