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Una vegada autoritzades, les transaccions s'envien al banc adquirent per liquidar-les. A partir 
d'aquell moment, les transaccions passen a anomenar-se «liquidades» i es processen en lots que 
es creen de dilluns a divendres. 
Si necessites més informació sobre els horaris concrets del processament per lots, posa't en 
contacte amb Addon Payments.

Per veure les transaccions «liquidades», fes clic a «Liquidat» al menú de navegació de 
l'esquerra de la pantalla. 

1. Totes les transaccions liquidades s'agrupen sota un ID de lot diari. 

2. Si vols veure més informació sobre el lot de transaccions liquidades, fes clic a la línia del 
lot. Es mostrarà la pantalla Resum del lot. 

1. TRANSACCIONS PER LOTS

1.1 RESUM DEL LOT 
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3. Fes clic a «Genera un informe» per generar un informe a partir de les transaccions 
incloses en el lot.

4. Per veure totes les transaccions del lot, fes clic a «Mostra les transaccions».

Quan hi facis clic, veuràs la pantalla següent:

1. Selecciona el símbol de + que hi ha a l'esquerra de la transacció per expandir-ne la línia i 
veure'n més informació relacionada, tal com es mostra a continuació.

2. També pots fer clic a «Expandeix-ho tot» per mostrar els detalls addicionals de totes les 
transaccions del lot.

Registres generats: 4

Registres generats: 10

Registres generats: 7

Registres generats: 5

Registres generats: 13Complet

Complet

Complet

Complet

Complet
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Fes clic a cada línia de la transacció per veure'n els detalls individuals. Tal com es mostra a 
continuació, la secció Detalls de la transacció et permet veure la informació general sobre la 
transacció.

La secció Frau de la pantalla Detalls de la transacció et permet veure la qualificació antifrau, el 
codi de seguretat i la informació de 3D Secure. També hi pots veure els resultats d'adreça d'AVS i 
de codi postal d'AVS retornats per a la transacció.

Explicació dels detalls inclosos a la secció Frau de Detalls de la transacció

Títol Descripció

UCAF 
(AAV/CAVV)

Valor de verificació de l'autenticació del titular de la targeta creat durant el procés 
d'autenticació.

XID Referència de la transacció generada per Addon Payments que el comerç envia al 
servidor de control d'accés (ACS) abans d'autenticar el titular de la targeta.

URL d'ACS Adreça de l'ACS del lloc web del banc emissor de la targeta.

ECI Indicador de comerç electrònic. Si necessites més informació sobre aquest camp, 
consulta la taula següent.

1. Frau
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Si necessites més informació sobre la implementació i l'administració de 3D Secure, consulta la 
Guia del desenvolupador de RealMPI

Si necessites més informació sobre la implementació de DCC, consulta la Guia del 
desenvolupador de Divises.

Visa
Mastercard/ 
Switch (UK 

DM)
Indicador de comerç electrònic (ECI)

5 2 3D Secure complet: titular de la targeta registrat. 

6 1 3D Secure de comerç: titular de la targeta no registrat o s'ha utilitzat el 
servidor ACS d'intents.

7 0

Transacció no pertanyent a 3D Secure. Per exemple, un reembossa-
ment o una transacció de 3D Secure que s'ha denegat a mig procés. 
El comerç ha de decidir si vol continuar o no amb una transacció no 
pertanyent a 3D Secure. Es deixa d'aplicar la transferència de respons-
abilitat. 

Títol Descripció

Import de l'autorització Import processat de la transacció.

Taxa de CCP de 
l'autorització

Taxa de conversió de divisa oferta pel processador de conversió de divises 
(CCP) per a la transacció.

Processador de divises
Processador de la transacció de DCC; per exemple, Fexco. Si necessites 
més informació sobre el processador de divises, contacta amb el servei 
d'assistència tècnica de Addon Payments.

La secció DCC de la pantalla Detalls de la transacció et permet consultar el resultat de la 
conversió dinàmica de divises (DCC) de la transacció.

Explicació dels detalls inclosos a la secció DCC de Detalls de la transacció

2. DCC
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Camp Descripció

Marca de temps Data i hora en què s'ha processat la transacció.

Nom del titular de la 
targeta Nom del titular de la targeta.

ID de comanda Identificador únic de la transacció. 

Compte Subcompte on s'ha processat la transacció.

Import de la transacció Valor de la transacció.

Número de client Mostra la informació enviada al camp «Número de client» de l'autorització. 

ID de producte Mostra la informació enviada al camp «ID de producte» de l'autorització. 

Referència variable Mostra la informació del camp «Referència variable». 

Estat Mostra l'estat actual del procés de la transacció.

Resultat Resultat de la transacció retornat pel banc emissor del titular de la targeta. 

Missatge Missatge de resultat retornat pel banc emissor del titular de la targeta. 

ID de lot
Mostra l'ID de lot al qual està associada la transacció. Si una transacció es 
denega i, per tant, no s'inclou en un lot, es mostra el valor «-1». En aquest cas, 
l'ID de lot apareixerà a la secció «Liquidat» de l'aplicació. 

Referència PAS Referència interna de Addon Payments; és única per a cada transacció.

ID de transacció Referència interna de Addon Payments; és única per a cada transacció.

Número de targeta Mostra el tipus i el número de targeta amagats amb diverses X per motius de 
seguretat. Els únics caràcters visibles són els 6 primers dígits i els 4 últims.

Emissor de la targeta Mostra el nom del banc emissor de la targeta, sempre que aquesta informació 
estigui disponible.

País de l'emissor de la 
targeta País on s'ha emès la targeta.

IP d'origen Mostra l'adreça IP amb la qual s'ha processat la transacció.

La secció Historial de la pantalla Detalls de la transacció et permet consultar els detalls de 
l'autorització i totes les accions posteriors que s'hagin fet en relació amb la transacció. Entre 
d'altres, s'inclouen els detalls de liquidació, devolució i anul·lació.

Explicació dels camps de la pantalla Detalls de la transacció

3. Historial
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Field Description

IP de client Mostra l'adreça IP del client.

Qualificació antifrau 
(TSS) Qualificació de la transacció atorgada per l'eina de puntuació antifrau.

Codi de seguretat Mostra el resultat de la comprovació del codi de seguretat. Consulta l'apèndix si 
necessites més informació sobre els possibles resultats del codi de seguretat.

Adreça d'AVS Mostra el resultat de la comprovació, per part del servei de verificació d'adreces 
(AVS), de l'adreça de facturació proporcionada pel client. 

Codi postal d'AVS Mostra el resultat de la comprovació, per part del servei de verificació d'adreces 
(AVS), del codi postal proporcionat pel client. 

La secció «Mètode de pagament» de la pantalla Detalls de la transacció et permet veure les 
transaccions relacionades fent clic a:

1. Número 
2. Nom del titular de la targeta 

Aquests valors apareixeran subratllats, tal com es mostra a continuació.  Per exemple, si fas clic 
al número de targeta, es mostraran totes les transaccions processades amb aquesta targeta. 

Per imprimir un rebut, fes clic al botó «Imprimeix el rebut» que hi ha a la part superior dreta 
de la pantalla Detalls de la transacció. S'obrirà una pestanya nova amb el rebut al navegador. A 
continuació, utilitza les opcions que es mostren en pantalla per desar o imprimir el rebut. 

1.2 VEURE TRANSACCIONS RELACIONADES

1.3 VEURE I IMPRIMIR REBUTS
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Per generar informes de totes les transaccions, fes clic a «Genera un informe». Per exemple, a 
la secció «Liquidat», el botó «Genera un informe» es troba a la pantalla Resum del lot que es 
mostra a continuació. 

En prémer el botó, es genera un informe de totes les transaccions incloses al lot. Aquesta 
funcionalitat es pot utilitzar a totes les seccions de l'Administrador TPV VIRTUAL que incloguin 
aquest botó.

En fer clic a «Genera un informe» es programa l'informe de lots a la secció «Informes» de 
l'aplicació.

Per veure els informes, fes clic a la secció «Informes» del menú de navegació principal. Fes clic a 
la icona «Descarrega» situada a la dreta de la línia de l'informe per obrir o desar el fitxer.

Si tries la segona opció, el podràs desar com a fitxer .csv a la màquina local. 

2. DESCARREGAR INFORMES AMB L'EXCEL

Registres generats: 4

Registres generats: 10
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Registres generats: 5

Registres generats: 13Complet

Complet

Complet

Complet

Complet



91 435 3028 soporte@addonpayments.com

www.addonpayments.com

TENS ALGUNA PREGUNTA? 
FES-NOS-HO SABER.

Telèfon de suport Email de suport 


