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La secció «Terminal» et permet processar una transacció a l’Administrador TPV VIRTUAL. 
Aquesta secció es troba al menú de navegació situat a l’esquerra del tauler de l’Administrador TPV 
VIRTUAL.

Per processar una «Venda», segueix els passos següents:
 

1. Al camp «Tipus», tria «Venda» al menú desplegable.
2. Per seleccionar el subcompte determinat en el qual vulguis processar la transacció, tria 
l’opció «Compte» al menú desplegable. Si disposes d’un únic subcompte, aquest camp 
s’emplenarà per defecte.
3. Tots els camps marcats amb * són obligatoris i cal emplenar-los per poder processar la 
transacció.
4. Una vegada emplenats tots els camps obligatoris, fes clic a «Processa».

El terminal permet processar transaccions amb targeta, com ara:
• Vendes
• Reembossaments
• Transaccions manuals
• Verificació de targeta

1. PROCESSAR UNA TRANSACCIÓ

1.1 VENDA
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5. Com a resultat de la transacció, es mostrarà el missatge pertinent a la part superior de la 
pantalla «Terminal».
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Per tal de poder processar un «Reembossament», se t’han d’haver assignat les funcions 
d’«Administrador» o d’«Usuari avançat» per poder accedir a aquesta secció del «Terminal».

1. Per processar un reembossament, selecciona «Reembossament» al desplegable 
«Tipus».
2. Per seleccionar un subcompte determinat, tria’l al menú desplegable «Compte». Si 
disposes d’un únic subcompte, aquest camp s’emplenarà per defecte.
3. Tots els camps marcats amb * són obligatoris i cal emplenar-los per poder processar la 
transacció.
4. Hauràs d’introduir la teva contrasenya personal d’inici de la sessió, ja que es tracta d’un 
camp obligatori.
5. Una vegada emplenats tots els camps obligatoris, fes clic a «Processa».
6. Com a resultat de la transacció, es mostrarà el missatge pertinent a la part superior de la 
pantalla «Terminal», tal com s’ha mostrat anteriorment a la secció 1.1.

1.2 REEMBOSSAMENT

Nota: 
1. l’opció de reembossament no està activada per defecte al compte. Si necessites més 
informació sobre aquest tema, contacta amb el servei d’assistència tècnica de Addon 
Payments. 
2. Per poder processar un reembossament, hauràs de proporcionar el número complet i 
la data de caducitat de la targeta. Si no disposes d’aquests detalls i la transacció té menys 
de 180 dies d’antiguitat, hauràs de processar una devolució. Si necessites més informació 
sobre les devolucions, consulta la guia d’usuari Administrador TPV VIRTUAL: Administració 
de transaccions.
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5. Una vegada emplenats tots els camps obligatoris, fes clic a «Processa».
6. Com a resultat de la transacció, es mostrarà el missatge pertinent a la part superior de la 
pantalla «Terminal», tal com s’ha mostrat anteriorment a la secció 1.1.

Per tal de poder processar una transacció «Manual», se t’han d’haver assignat les funcions 
d’«Administrador» o d’«Usuari avançat» per poder accedir a aquesta secció del Terminal.

Nota: les transaccions manuals no s’envien al banc perquè les autoritzi, sinó que s’afegeixen 
directament al fitxer de liquidacions del dia. Per processar una transacció manual, posa’t en 
contacte amb el centre d’autorització del banc adquirent per obtenir un codi d’autorització. Per 
tal de poder activar aquest tipus de transacció al teu compte, Addon Payments demanarà una 
confirmació per escrit del banc adquirent.

1. Per processar una transacció manual, selecciona «Manual» al desplegable «Tipus».
2. Per seleccionar un subcompte determinat, tria’l al menú desplegable «Compte». Si 
disposes d’un únic subcompte, aquest camp s’emplenarà per defecte.
3. Tots els camps marcats amb * són obligatoris i cal emplenar-los per poder processar la 
transacció.
4. Per a la transacció manual hauràs d’escriure un codi d’entre dos i sis caràcters 
alfanumèrics com a prova de l’autorització. Aquest codi s’ha d’introduir al camp «Codi 
d’autorització», tal com es mostra a continuació:

1.3 MANUAL
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Per tal de poder processar una transacció de tipus «Verificació de targeta», se t’han d’haver 
assignat les funcions d’«Administrador» o d’«Usuari avançat». El tipus de transacció 
«Verificació de targeta» s’utilitza per comprovar si una targeta és vàlida i es troba activa sense 
haver d’autoritzar ni de retenir fons.
 
Nota: no tots els bancs admeten la verificació de targeta. Per comprovar si el teu banc adquirent 
admet la verificació de targeta i obtenir més informació al respecte, contacta amb el servei 
d’assistència tècnica de Addon Payments.

1. Per processar una transacció de verificació de targeta, selecciona «Verificació de 
targeta» al desplegable «Tipus».
2. Per seleccionar un subcompte determinat, tria’l al menú desplegable «Compte». Si 
disposes d’un únic subcompte, aquest camp s’emplenarà per defecte.
3. Tots els camps marcats amb * són obligatoris i cal emplenar-los per poder processar la 
transacció.
4. Una vegada emplenats tots els camps obligatoris, fes clic a «Processa».
5. Com a resultat de la transacció, es mostrarà el missatge pertinent a la part superior de la 
pantalla «Terminal», tal com s’ha mostrat anteriorment a la secció 1.1.

1.4 VERIFICACIÓ DE TARGETA
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2. EXPLICACIÓ DELS CAMPS DEL TERMINAL

Camp Descripció Format Longitud

ID de comanda 
L'ID de comanda sempre ha de ser únic. Per exemple, 
utilitza el número de factura o una altra referència 
única per a la transacció.

a-z A-Z 0-9 _- 1-40

Import 
Aquest valor s'ha d'escriure en cèntims; és a dir, que 
per a processar «10,00», cal escriure «1000». L'import 
mai no pot contenir decimals.

0-9 1-8

Número de targeta El número de targeta. 0-9 12-19

Nom del client El nom del titular de la targeta. a-z A-Z 0-9 “” ‘_ 1-100

Codi de seguretat

El codi de seguretat és un número de 3 dígits situat al 
revers de la targeta. Si no disposes d’aquest codi, pots 
seleccionar «Sense codi».
Nota: Les targetes Amex contenen un número de 4 
dígits a l’anvers.

0-9 “” 3-4

Comentari 1
Camp de text lliure: es pot utilitzar per emmagatzemar-
hi informació important relacionada amb els informes 
i la conciliació.

a-z A-Z 0-9 ‘ “,+ 
“”._-&\ /@ ! ? % 
() * : £ $ & € # 

[ ] | =

0-255

Número de client
Camp de text lliure: es pot utilitzar per emmagatze-
mar-hi informació important relacionada amb els 
informes i la conciliació.

a-z A-Z 0-9 – “” _ 
. , + @ 0-50

ID de producte
Camp de text lliure: es pot utilitzar per emmagatze-
mar-hi informació important relacionada amb els 
informes i la conciliació.

a-z A-Z 0-9 – “” _ 
. , + @ 0-50

Referència variable
Camp de text lliure: es pot utilitzar per emmagatze-
mar-hi informació important relacionada amb els 
informes i la conciliació.

a-z A-Z 0-9 – “” _ 
. , + @ 0-50

Codi d'enviament

Introdueix el codi d’enviament del servei de verificació 
d’adreces (AVS).
Nota: L’AVS només es pot utilitzar per a clients del 
Regne Unit.

a-z A-Z 0-9“”, 
. - / | 0-30

País d'enviament Selecciona el país d’enviament al desplegable. Predefinit Predefinit

Codi de facturació

Introdueix el codi d’enviament del servei de verificació 
d’adreces (AVS).
Nota: L’AVS només es pot utilitzar per a clients del 
Regne Unit.

a-z A-Z 0-9“”, 
. - / |

País de facturació Selecciona el país de facturació al desplegable. Predefinit Predefinit
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