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Versiune aplicație: 5.30 si mai recenta 

Pentru mai multe răspunsuri, vă rugăm să ne vizitați la 

http://www.globalpayments.ro 

© 2020 Global Payments s.r.o. 

Conform condițiilor prevăzute în acest acord, Global Payments Europe s.r.o. oferă 
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în mod suplimentar ca parte dintr-o colecție de produse, nu este autorizat să împărtășească și 
să divulge produsul de sine stătător sau ca parte dintr-o colecție de produse către public. 
Deținătorul este îndreptățit să utilizeze Produsul în modurile sus-menționate, exclusiv pentru 
propriile sale necesități. Toate drepturile aferente Produsului, care nu sunt acordate în mod 
explicit, rămân rezervate. 
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În cazul defectării echipamentului sau pentru probleme legate de tranzacţie, 
vă rugăm să contactaţi: Helpdesk +40 312 295 455: 

(disponibil Luni - Vineri, între orele 09:00 - 20:00). 
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Așezați terminalul într-
un mediu uscat 

(preferabil la 
temperatura camerei). 

 Nu expuneți 

dispozitivul la surse 

directe de căldură. 

 Nu introduceți alte 

obiecte în cititor, în 

afară cardurilor de 

plată. 

     

 

 

 

 

 

 

Nu așezați obiecte 

grele pe dispozitiv.  

 

 Nu opriți terminalul 

pentru actualizări la 

distanță (de obicei, 

acestea au loc 

noaptea). 

 Asigurați-vă că aveți 
grijă la folosirea 

terminalului. Risc de 
deteriorare. 

 

     

 

 

 

 

 

În cazul terminalelor 

GPRS, asigurați-vă că 

aveţi o calitate 

adecvată a semnalului 

în locaţie. 

 Furnizorul sau banca 
dumneavoastră vă va 
pune la dispoziție un 

card SIM pentru 
terminalul GPRS. 

 În mod normal, 

dispozitivul dispune de 

o garanție de 12 luni. 

Garanția poate fi 

prelungită. 

 

 

 

 

 

 

 

kg 
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 FOLOSIREA TERMINALULUI 

După pornirea terminalului, ecranul va afișa pentru scurt timp informații despre 

comenzile interne ale terminalului, iar, după câteva secunde, terminalul va intra în 

modul de bază.  

 

1.1. Terminale plati iCT si iWL 

 
Imaginea nr. 1: Terminal iWL22x 

 

 

 

Fig.no. 2: iWL22x keyboard 
 

 

 

 

F2 – Buton funcție 

Tastă acces rapid. 
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Imaginea nr. 3: tastatura iCT22x 
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1.2. Terminal de birou și mobil 

Terminal de ultimă generație, compatibil cu aplicația noastră de plată, ofera accesul la 
serviciile rapide, de ultimă generație ale platformei.  

 

 

 

Pentru aparate mobile structura tastaturii este aceași, excepție făcând „buton funcție“ 
care este în altă poziție.  

 

 

 

 

 

 

Buton funcție (F) 

Folosit doar de către 
tehnicienii GPE. 

 

Buton anulare(X) 

Butonul roșu anulează 
orice acțiune inițiată pe 

dispozitiv. În meniul 
terminalului, prin acesta 

se trece la un nivel 
superior. 
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1.3. Afișaj 

Terminalul dispune de un afișaj cu iluminare de fundal și grafică integrală. Afișajul arată 

instrucțiuni de folosire, meniul de utilizare sau informații referitoare la tranzacție. 

Terminalul dumneavoastră dispune de un cititor contactless activ, iar un LED verde va 

lumina intermitent în colțul din stânga sus al afișajului. În starea implicită, afișajul indică 

Terminal ID, reprezentând un număr unic de identificare al terminalului.  

  
Fig.no. 4:  Afișaj Terminal 

 

1.4. Cititoare carduri 

Cititor magnetic de 
carduri 

Cititor carduri CHIP Cititor Contactless 

 
 

 

Cititorul este folosit pentru a 
trece un card de plată prin 
fanta longitudinală aflată în 
partea din dreapta a 
terminalului. Trecerea 
cardului poate fi realizată în 
orice direcție, de sus în jos 
sau de jos în sus. Banda 
magnetică trebuie să fie 
orientată către interiorul 
terminalului.  

Există o intrare care se află în 
partea de jos a terminalului, 
pentru introducerea 
cardurilor cu chip. Cardul 
este introdus cu chipul 
orientat în sus. Cardul 
rămâne în cititor până când 
tranzacția este finalizată - va 
fi indicat mesajul ”Vă rugăm 
să retrageți cardul”. 

Cititorul de carduri 
contactless este, în mod 
normal, activ. Acesta se află 
sub afișajul terminalului, 
utilizatorul fiind nevoit să 
așeze cardul pe afișajul 
terminalului. 

O2 

Menu Tran Suma -->> 

15/09/2015  15:45:20 
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1.5. Imprimanta și schimbarea hârtiei  

Imprimanta se află în partea din spate a terminalului. Terminalul este furnizat cu o rolă 

de hârtie. O dungă roșie indică faptul că hârtia este pe cale să se consume în 

momentul imprimării. Înlocuiți rola conform următoarelor:  

  
 

Deschideți compartimentul 

rolei de hârtie prin ridicarea 

capătului lucios și apoi 

ridicarea întregului capac din 

spatele terminalului. 

Nu forțați capacul și acordați 

o atenție deosebită în 

momentul înlocuirii. Folosiți 

în mod exclusiv hârtia 

recomandată de producător 

(40 mm). Folosirea de hârtie 

necorespunzătoare ar putea 

produce avarii imprimantei 

terminalului. 

Înainte de introducerea 

rolei, rupeți o mică bucată 

de hârtie. Introduceți rola în 

terminal, astfel încât 1 cm 

de hârtie să iasă din capacul 

din spate al terminalului și 

apoi închideți capacul. 

 

 

1.6. Baza de încărcare 

Folosită pentru a încărca terminalul, furnizată doar pentru versiunea de terminal 

iWL222. Există o conexiune Bluetooth între terminal și bază. Raza de acțiune este de 

aproximativ 100 metri în spațiu deschis.  

 

1.7. Pornirea/oprirea terminalului 

Terminalele fixe (iCTxxx) pornesc automat după conectarea la rețeaua electrică. Dacă 

este necesar, terminalul poate fi resetat prin apăsarea tastelor  și  (tasta cu un 

punct) în același timp.  

Terminalele mobile (iWLxxx) se pornesc prin apăsarea tastei . Dacă se află în 

afara bazei de încărcare, terminalul poate fi oprit prin apăsarea tastelor  și  

(tasta cu un punct) în același timp.  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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1.8. Imprimarea unei copii de chitanță 

Terminalul permite imprimarea unei copii a chitanței aferentă ultimei tranzacții. 

Procedați în felul următor:  

 

După apăsarea tastei F1 în starea implicită a terminalului, 

afișajul va indica meniul principal. Apăsați săgeata jos de 

sub afișaj pentru a selecta Supervizor și apoi confirmați prin 

apăsarea tastei . 

 
În cadrul meniului Supervizor, confirmați alegerea pentru 

Imprimarea unei copii prestabilite pentru tranzacție 

apăsând tasta . O copie a ultimei tranzacții este 

imprimată, cu condiția să nu fie începută nicio altă 

tranzacție în acel moment. În cazul în care deja a fost 

inițiată o altă tranzacție, afișajul terminalului va indica 

Copie neautorizată, iar terminalul va reveni la starea 

iniţială. Dacă nu a fost inițiată nicio altă tranzacție, va fi 

imprimată o copie de chitanță identică cu copia aferentă 

clienților. Sub numărul de card, va fi imprimată o linie 

suplimentară - ”Copie chitanță”. După imprimarea copiei, 

terminalul revine la starea iniţială. 

 

MENIU 

Tranzactie 

Supervizor 

Technician 

 

Supervizor 

Copie Chitanta 

Total 

Stornare 
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2. TRANZACȚII DE BAZĂ  

În mod normal, terminalul este configurat să ofere principalele tipuri de tranzacții de 

plată. Acestea includ: 

VÂNZARE 

Tranzacția de vânzare este utilizată în cazul în care doriți să 

deduceți pe loc, de pe cardul titularului, suma aferentă bunurilor 

sau serviciilor achiziționate. 

ANULAREA 

TRANZACȚIEI 

Anularea tranzacției vă permite să anulați ultima tranzacție 

încheiată sau o tranzacție care nu depășește termenul de 95 de 

zile (de la momentul realizării). De exemplu, în urma încheierii 

unei tranzacții cu o sumă greșită. 

PRE-AUTORIZARE 

Pre-autorizarea tranzacției blochează o sumă de bani din contul 

titularului de card pentru o tranzacție viitoare.  Pentru deducerea 

sumei din contul titularului de card, pre-autorizarea trebuie să fie 

finalizată prin intermediul funcției ”Finalizarea pre-autorizării”. 

FINALIZAREA 

PRE-AUTORIZĂRII 

Tranzacție aferentă pre-autorizării (rezervării) sumei din contul 

titularului de card. Prin folosirea acestei tranzacții se emite o 

instrucțiune pentru deducerea sumei rezervate din contul 

titularului de card. 

RESTITUIRE 

Tranzacția de restituire se referă la rambursarea sumei selectate 

din contul operatorului de terminal în contul titularului de card. 

Aceasta este folosită în cazurile în care un comerciant acceptă o 

rambursare și intenționează să returneze banii titularului de card. 

Se poate restitui orice sumă, ceea ce înseamnă că aceasta poate 

fi mai mică/mare decât suma originală. 

Există patru moduri în care puteți iniția o tranzacție financiară: 

1. Introducerea unui card, prin bandă magnetică sau în cititorul de chip. Acest 

lucru inițiază o tranzacție predefinită, care, în cele mai multe cazuri, este cea de 

Vânzare. 

2. Selectarea unei tranzacții din meniu. Apăsarea tastei F1 deschide meniul 

principal, unde opțiunea implicită este Tranzacție. Numărul de card poate fi 

introdus manual, prin folosirea unui card cu bandă magnetică, prin introducerea 

unui card cu cip sau prin prezentarea unui card contactless.  

3. Tastarea unei sume, ceea ce poate iniția o tranzacție contactless (în cazul în 

care, după introducerea unei sume și afișarea mesajului Introduceți cardul, se 

apropie un card corespunzător cititorului de carduri contactless). 

4. Apăsarea tastei F2 (în cazul în care meniul rapid este activ în cadrul 

terminalului). 
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Având în vedere ca toate tipurile de tranzacții pot fi inițiate doar prin selectare în cadrul 

meniului,  se descrie detaliat acest mod de iniţiere a fiecărei tranzacţii individuale. 

 

2.1. Vânzare 

Tranzacția Vânzare reprezintă o operațiune principală a terminalului, care stă la baza 
transferării sumei introduse din contul titularului de card în contul operatorului 
terminalului.  

 
 

După apăsarea tastei F1   (în partea din stânga de 

sub afișaj) în starea implicită a terminalului, afișajul indică 

meniul principal. Confirmați alegerea opțiunii implicite de 

Tranzacție prin apăsarea tastei . 

 
  

În cadrul meniului de tranzacții, confirmați alegerea  

pentru opțiunea implicită Vânzare prin apăsarea  

tastei . Terminalul oferă tranzacțiile menționate în continuare, a căror listă 

depinde de setările terminalului: 

 Vânzare 

 Restituire 

 Retragere 

numerar 

 MOTO 

 Preautorizare 

 Finalizare preautorizare 

 Vânzare cu Cashback 

 Anulare tranzacție 

 Tranzacție forțată 

 Cvasi-Cash 

 

  

 

 

 

MENIU 

Tranzactie 

Supervizor 

Technician 
 

Transactie 

Vanzare 

Restituire 

Preautorizare 
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În cazul în care opțiunea de selectare a limbii pentru 
textul de pe afișaj sau pentru imprimarea chitanței este 
activă în setările terminalului, va fi afișată selectarea 
limbii. 

Selectați o limbă prin apăsarea tastei cu numărul 
corespunzător sau cu ajutorul tastelor săgeată, prin 
navigarea în cadrul meniului. Dacă această opțiune nu 
este activă, va fi selectată limba definită prin parametrii 
terminalului sau cardului. 

Limbi disponibile: cehă, slovacă, engleză, germană, 
maghiară, franceză, poloneză, română și altele. Puteți 
activa până la patru limbi pe orice dispozitiv. 

 
SFAT: în cazul în care terminalul nu oferă opțiunea de a 
selecta limba, se poate cere activarea acesteia prin 
intermediul liniei de Helpdesk. 
 

 

 

O
P
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Dacă parametrii terminalului permit selectarea valutei 

pentru tranzacții, va fi afișat un meniu cu valutele 

disponibile. Valuta dorită poate fi selectată prin apăsarea 

tastei cu numărul corespunzător sau prin intermediul 

tastelor F2 și F3. Dacă această opțiune nu este activă, 

selecția implicită va fi RON sau altă valuta de bază din 

țara dumneavoastră. 

Monede acceptate: CZK, EUR, USD, BGR, RUB și HUF. 

Oferta poate fi diferita de la țară la țară. 

SFAT: în cazul în care terminalul nu oferă opțiunea de a 
selecta alte valute, se poate cere activarea altor valute 
prin intermediul liniei de Helpdesk. 
 

 

 

 

Terminalul va cere operatorului să introducă o sumă. 
Suma este introdusă cu tot cu zecimale.  

Puteți șterge ultimul caracter introdus prin apăsarea tastei 

galbene ( ). Puteți șterge alte caractere prin 
apăsarea repetată a tastei. Suma introdusă nu poate fi 
zero. După introducere, confirmați suma prin apăsarea 

tastei . 

Tranzacția poate fi anulată prin apăsarea tastei roșii  

. 

 

Selectați limba 

1. ro 

2. en 

3. de 
 

Moneda tranzacție 

1. RON 

2. EUR 

3. USD 
 

Vanzare 

Introdu suma 

0.00 RON 
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Dacă este posibilă introducerea unui bacșiș, terminalul va 

cere să îl introduceți prin afișarea mesajului Tastați 

bacșiș?. Suma introdusă poate fi refuzată prin apăsarea 

tastei  sau confirmată prin apăsarea tastei . 

În cazul în care terminalul nu dispune de PIN pad sau 

versiune mobilă (iWL22x), oferiți terminalul clientului, 

care va introduce o sumă pentru bacșiș, apoi confirmați 

suma prin apăsarea tastei .  
 

 Terminalul vă va cere să introduceți sau să prezentați un 

card. După introducerea unui card cu chip și încărcarea 

datelor, terminalul va cere introducerea codului PIN. 

Trecerea unui card cu bandă magnetică prin cititor va 

rezulta în afișarea numărului de card. În cazul în care 

cardul nu a fost introdus corect, va fi afișat mesajul Card 

refuzat - bandă invalidă, iar tranzacția va fi refuzată în 

mod automat. Dacă terminalul este conectat la un PIN 

pad, acesta va afișa mesajul: RON 100.00 Introduceți 

card/PAN. 

În cazul în care a fost introdus un card care nu este 

acceptat de către terminal, acesta va afișa mesajul Card 

neautorizat. Dacă nu a fost introdus sau prezentat niciun 

card, tranzacția este anulată în mod automat după o 

perioadă de timp. 
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După citirea benzii magnetice, afișajul indică numărul 

cardului (PAN), împreună cu tipul de card folosit. 

Comparați numărul indicat pe afișaj cu numărul de pe 

card. În cazul în care cele două numere se potrivesc, 

confirmați prin apăsarea tastei . Dacă cele două 

numere nu se potrivesc, tranzacția nu poate fi încheiată. 

Apăsați tasta roșie . Tranzacția va fi anulată și va fi 

afișat mesajul ”Card refuzat de către operator”, iar 

terminalul va reveni la starea implicită.  

SFAT: Această verificare apare pe terminal doar dacă 
este activată. 

 

 
Tastati bacșiș 

0.00 
 

VISA 

1234123412341234 

 

Da=OK/Nu=STOP 
 

Vanzare 

100.00 RON 

INTROD./INSERAȚI 
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În cazul în care funcția Municipalitate (ID) este activă, 

terminalul dumneavoastră va solicita introducerea 

acestuia. Se pot introduce până la 10 caractere. După 

introducerea unei valori, apăsați tasta . Dacă vreți să 

săriți peste acest pas, apăsați . Această valoare vă 

ajută să identificați sau să corelați fiecare tranzacție în 

cadrul sistemelor de contabilitate referitoare la clienți.  

SFAT: Dacă doriți să activați acest serviciu, vă rugăm să 
contactați Helpdesk. 
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În cazul în care funcția Număr de referință este activă, 
terminalul dumneavoastră va solicita introducerea 
acestuia. Se pot introduce până la 20 de caractere 
alfanumerice. După introducerea unei valori, apăsați 

tasta . Dacă vreți să săriți peste acest pas, apăsați 

. Apoi, terminalul va solicita să introduceți din nou 
numărul de referință pentru a verifica corectitudinea 
acestuia. Această valoare vă ajută să identificați sau să 
corelați fiecare tranzacție în cadrul sistemelor de 
contabilitate referitoare la clienți. 

SFAT: Dacă doriți să activați acest serviciu, vă rugăm să 
contactați Helpdesk. Comment: 

Pentru companii aeriere sau companii care vând tichete 
de avion, acest câmp este folosit pentru introducerea 
numarului zborului, 13 caractere. Dacă numărul este mai 
scurt, vă rugăm să adaugați zero-uri înainte de numărul 
zborului.  

 

 
În cazul în care clientului i se cere introducerea codului 

PIN, afișajul terminalului va solicita acest lucru. Dacă este 

dotat cu PIN pad, mesajul va fi afișat pe PIN pad-ul 

extern.  

SFAT: În funcție de setările referitoare la carduri cu chip, 

clientul va introduce, pentru autentificare doar PIN, doar 

semnătura sau PIN și semnătură.  

Introduceți ID 

client? 

Da=OK / Nu=Stop 
 

Vanzare 

Număr de ref. 
 

 

 

RON      100,00 

 

PIN: 
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 După introducerea PIN-ului, se trece la procesarea 

tranzacției. Afișajul terminalului oferă mesaje cu caracter 

informativ referitoare la procesarea în curs de 

desfășurare, de ex.: ”Stabilirea conexiunii, încercare de 

conexiune 1/4”, ”Vânzare / Comunicare / Primire / Vă 

rugăm să așteptați”. 

Terminalul oferă informații despre procesarea cu succes 

a tranzacției, prin afișarea textului ”APROBAT XXXXXX” 

pe ecran, unde XXXXXX reprezintă un cod de autorizare. 
 

Va începe imprimarea chitanțelor, începând cu cea destinată operatorului, urmată de 

copia destinată titularului de card. Terminalul poate fi configurat altfel - să imprime 

doar chitanța pentru comerciant, doar chitanța pentru Client sau să ceară confirmarea 

înainte de tipărirea fiecărei chitanțe. 

 

 

 

 

 

Chitanță pentru comerciant 

10/10/2015    15:30:20  0002 

TID: 123456789 

Numele Companiei 

Adresa 

Oraș 

-------------------------- 

Visa Contactless      (CL) 

1234 56** **** 5920 

 

VANZARE 

Suma RON:       100,00 

PIN OK 

…………………………………………
……………… 

Semnătura 

 
Cod autorizare: 123456 

id client: 654321 

Numar referintal: F123456789 

-------------------------- 
Păstrați documentul pentru 

controlul ulterior 
 

 

 

Vanzare 
 

APROBAT XXXXXX 
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După finalizarea imprimării chitanței pentru comerciant, 

terminalul va cere să detașați chitanța pentru comerciant.  

Rupeți chitanța și apăsați tasta verde . După 

confirmare, se va imprima o copie pentru client. 

Notă: Copia diferă de original în ceea ce privește formatul 

în care este imprimat numărul de card. În cazul originalului, 

numărul de card este parțial mascat (sunt afișate primele 

6 și ultimele 4 cifre ale cardului), în timp ce pe copie sunt 

imprimate doar ultimele 4 cifre, restul de caractere fiind 

înlocuite cu asterisc. În cazul copiei, linia pentru semnătură 

nu este imprimată niciodată. 

 

Dacă este necesară verificarea semnăturii, va fi imprimată o linie pentru semnătură, 

iar clientul va semna chitanța originală. Verificați dacă semnătura de pe chitanță 

corespunde cu semnătura de pe cardul de plată. Terminalul vă va întreba dacă 

semnăturile se potrivesc. 

 
  

 

  

 

Chitanță comerciant 

DD/MM/RR  HH:MM:SS  001 

TID 

Nume companie 

Adresa 

Oras 

----------------------- 

VISA                (C) 

1234 56xx xxxx 4321 

 

VANZARE 
 

Suma RON:100.00 
 

TRANSACTION 

REVERSED 
 

Author.code: XXXXXX 

---------------------- 
Păstrați documentul pentru 

controlul ulterior 

 

 

Dacă semnătura este 

corectă, apăsați tasta verde 

. Tranzacția va fi 

finalizată, iar terminalul va 

reveni la starea implicită. 

  

Dacă semnătura nu este 

corectă, apăsați . 

Terminalul va efectua în 

mod automat o tranzacție 

corectivă, cu rolul de a o 

anula pe cea inițială. 

Terminalul face legătura cu 

centrul de autorizare, iar 

afișajul îl informează pe 

operator despre anularea în 

curs. La final, va fi afișat 

mesajul Anulare reușită. 

 

Vă rugăm 

  detașați chitanța 

apăsați OK 

 

Vanzare 

Semnătura valabilă? 

      Da=OK   
      Nu=STOP 

 

Vanzare 

Inversare în 

desfășurare 
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În momentul în care a fost 

finalizată imprimarea chitanței 

pentru comerciant, terminalul 

va solicita să detașați chitanța 

pentru operator.  Detașați 

chitanța și apăsați tasta verde 

. Va fi imprimată o copie 

pentru client, iar terminalul 

revine la starea implicită. 

Dacă tranzacția este refuzată, 

terminalul afișează informații 

referitoare la refuzarea 

tranzacției.  După ce apăsați 

tasta , terminalul revine la 

starea implicită.  

 

 

 

2.2. Restituire 

Aceasta este o tranzacție care poate fi folosită în cazul returnării de bunuri la 

comerciant și restituirii banilor pentru bunuri sau servicii în contul clientului. Această 

tranzacție poate fi efectuată pentru card magnetic, cu chip, precum și pentru cardurile 

contactless. Practic, dacă vânzarea a fost realizată prin intermediul unui card de plată, 

și Restituirea trebuie să aibă loc tot cu un card de plată. Acest tip de tranzacție nu are 

nicio legătură cu tranzacția originală.  

După apăsarea tastei F1(  în partea stângă) în starea 

implicită a terminalului, afișajul va indica meniul principal. 

Confirmați alegerea de Tranzacție prin apăsarea tastei 

verzi . 

 

În meniul de tranzacție, selectați Restituire și confirmați 

alegerea prin tasta verde . 

 

Transactie 
Vanzare 

Restituire 
MOTO 

 

MENIU 

Tranzactie 

Supervisor 

Technician 
 

Vă rugăm 

  detașați chitanța 

Apăsați OK 

 

Vanzare 

REFUZAT 

Apăsați OK 
 



TRANZACȚII DE BAZĂ 

 

20 

Terminalul va cere operatorului să introducă parola. 

Introduceți parola din 4 cifre și apăsați . Dacă doriți să 

corectați ultimul caracter introdus, puteți face acest lucru 

cu ajutorul tastei . În cazul în care parola nu este 

corectă, procedura va fi repetată. 

 

 

 
Terminalul vă va cere să introduceți o sumă. 

 introduceți o sumă cu 2 zecimale; 

 puteți șterge ultimul caracter introdus prin tasta ;  

Continuați prin introducerea sumei corecte, care nu poate 

fi zero, apoi finalizați operațiunea prin apăsarea tastei  

după apăsarea tastei , tranzacția va fi anulată, iar 
terminalul va reveni la starea implicită.  

 

 

 
Terminalul vă va cere să introduceți sau să prezentați un 

card. Dacă cardul nu este acceptat, va fi afișat mesajul 

Card neautorizat. 

 
 
Un alt pas este cel referitor la verificarea ultimelor patru 

cifre ale cardului de plată. Terminalul va solicita 

introducerea ultimelor patru cifre ale cardului. Confirmați 

operațiunea prin tasta . Dacă cele patru cifre introduse 

sunt incorecte, va fi afișat mesajul Numar card invalid, iar 

terminalul va reveni la starea implicită. 

SFAT: Această verificare apare pe terminal doar dacă 
este configurată în cadrul acestuia. 

 

Restituire 
 

Introduc.ultimele  
4 cif.ale cardului 

 

Restituire 
 

100.00 RON 
 

Introd./Inser.card 
 

Restituire 
 

Introdu parola: 
 

Restituire 
 

Introdu suma 
 

        0.00 RON           
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Terminalul oferă informații despre procesarea cu succes 

a tranzacției, prin afișarea textului Aprobat XXXXXX pe 

ecran, unde XXXXXX reprezintă un cod de autorizare. 

 

 

Terminalul imprimă chitanța pentru comerciant. 

  
După ce prima chitanță a fost imprimată, detașați chitanța 

și apăsați . Va începe imprimarea chitanței pentru 

titularul de card.  În cazul în care tranzacția a fost realizată  

cu un card cu chip, la final va fi afișat mesajul ”Îndepărtați 

cardul”. 

 

 

Chitanța comerciantului 

15/10/2015    12:35:15 001  

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

TID: 123456 

---------------------- F AID 

VISA            (S) 

 

1234 56xx xxxx 4321 

 

RESTITUIRE 

 

Suma RON: 100.00 

 

Cod autorizare: XXXXXX 

---------------------- 
Păstrați documentul 

pentrucontrolul ulterior 

 
 

 

2.3. Pre-autorizare 

Această tranzacție blochează o sumă de bani din contul titularului de card pentru o 

tranzacție viitoare. Este vorba doar despre o pre-autorizare cu scopul de a obține un 

cod de autorizare care va fi folosit ulterior în cadrul operațiunii Finalizarea 

preautorizării (a se vedea capitolul Eroare! Sursa de referinta nu a fost gasita). 

 

 

 

Restituire 
 

ACCEPTAT XXXXXX 
 

Are loc printarea 
copie pentru 
comerciant 

vă rog să așteptați 
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Navigați la meniul principal 

prin apăsarea tastei F1 și 

confirmați opțiunea 

Tranzacție prin apăsarea 

tastei . 

În meniul de tranzacții, 

selectați Preautorizare și 

apăsați . 

 

Introduceți o sumă și 

confirmați prin apăsarea 

tastei . Puteți corecta 

un caracter introdus prin 

apăsarea tastei ;  

   
Terminalul vă va cere să 

introduceți sau să 

prezentați un card. În cazul 

în care cardul necesită 

introducerea unui cod PIN, 

operatorul va cere 

clientului introducerea 

acestuia. 

Dacă este dotat cu PIN 

pad extern, mesajul pentru 

introducerea PIN va fi 

afișat pe acesta. 

Terminalul oferă informații 

despre procesarea cu 

succes a tranzacției, prin 

afișarea textului 

APROBAT XXXXXX pe 

ecran, unde XXXXXX este 

un cod de autorizare.  

 

 

 

Transactie 

Vanzare 

Restituire 

Preautorizare 
 

Preautorizare 
 

Introdu suma 
      200.00 RON 

 

200.00 RON 
 

INTROD./INSERAȚI 

 

RON      200.00 
 
PIN: 
 

 

Preautorizare 
 

ACCEPTAT XXXXXX 
 

Are loc printarea 
copie pentru 
comerciant 

vă rog să așteptați 
 

Vă rugăm 

detașați chitanța 

apăsați OK 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 
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Va începe imprimarea 
copiei pentru comerciant. 

 

Chitanță pentru comer. 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

15/10/2015      12:35:15 

TAXA: 001       BON:0001  

   TERMINAL ID:  123456 

---------------------- 
   AID kód 

   VISA                  (S) 

       1234 56xx xxxx 4321 

Valabilitate:          12/23 
PREAUTORIZARE 

Suma RON:          100.00 

Identificator:  XXXXXXXXX 

N. secvential: XXXXXXXXX 

Cod autorizare:  XXXXXX 

---------------------- 
Păstrați actul pentru 

Control ulterior  

 

Lacrimă chitanta și apasă 

 .  

 

2.4. Pre-autorizare progresiva 

Aceasta autorizare permite cresterea pre-autorizarii (vezi capitol 2.3) si finalizati-o doar 

cu finalizare preautorizare (capitolele 2.5 si 2.6)  la orice Terminal al Comerciantului. 

Extinderea duratei preautorizarii este posibila cu carduri MC, tranzactii cu “Suma zero”. 

Pentru carduri VISA, extinderea duratei pre-autorizarii sau introducere unei sume cu 

valoare 0 nu este posibila.  

   

Navigați la meniul principal 

prin apăsarea tastei F1 și 

confirmați opțiunea 

Tranzacție prin . 

 

În meniul de tranzacție, 
selectați Preaut. progresiva 

și apăsați . 

 

Introduceti o suma si 

confirmati prin apasarea  

. Poti corecta orice character 

apasand . 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Transactie 

Vanzare 

Restituire 

Preaut.progresivă 

Preaut.progresivă 
Introdu suma 
      200.00 RON 
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Terminalul întreabă dacă pre-

autorizarea este cu data de 

astăzi și apasați . 

Terminalul indică 

operatorului să confirme 

dacă pre-autorizarea a fost 

făcută de pe același terminal, 

confirmați apăsând . 

Tastați secventa de numere 

de pe chitanța originală și 

confirmați apăsând pe . 

 

 

 

Terminalul vă informează 

despre procesarea cu 

success a tranzactiei 

aparand pe ecran 

APPROVED XXXXXX. 

 

Tastați ultimele 4 cifre de pe 

chitanță tranzacției originale 

și confirmați cu . 

Desprindeti chitanta si 

apasati .  

Preaut.progresivă 
Selectati data 
de astazi? 

Da=OK  / Nu=STOP 
 

Preaut.progresivă 
TID=123456 

Da=OK  / Nu=STOP 
 

Preaut.progresivă 
Introdu număr de 

secvență:      
--------- 

 

Preaut.progresivă 
Vă rugăm 

detașați chitanța 
apăsați OK 

 

Preaut.progresivă 
 

ACCEPTAT XXXXXX 
 
 

Preaut.progresivă 
Incarca ultima 
4 numere card: 
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2.5. Finalizarea pre-autorizării – cu 
conexiune la tranzacția originală  

Aceasta tranzactie presupune completarea partiala sau complete a pre-autorizarii 

retroactive cu maxim 30 zile anterior – rezultatul este o scadere a sumei din contul 

detinatorului cardului. Finalizarea multipla a unei pre-autorizari nu este permisa. In 

cazul unei tranzactii DCC, pre-autorizarea poate fi finalizata pentru intreaga suma in 

moneda introdusa de catre comerciant. (pentru Cehia - CZK, pentru Slovacia de 

exemplu - EUR). Daca optiunea de Multicurrency apare in pre-autorizare, ea este 

finalizata automat in moneda originala de la pre-autorizare.  

   

Ajungeti la meniul principal 
apasand F1 si confirmati 

Tranzacție cu . 

In meniul de tranzactia 
selecta Preaut. complet. 

apasand . 

Terminalul intreaba daca pre-
autorizarea este de astazi, 

apasati . 

Transactie 

Vanzare 

Restituire 

Preaut. completa 
 

Preaut.completa 
Selectati data 
de astazi? 

Da=OK  / Nu=STOP 
 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 
 

Chitanță pentru comer. 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

15/10/2015      12:35:15 

TAXA: 001       BON:0001  

   TERMINAL ID:   123456 

---------------------- 
Ult. 4 cifre card:  4321 
PREAUTORIZARE PROGRESIVĂ 

Suma RON:         100.00 

TID:              123456 

N. secvential: XXXXXXXXX 

Data:          23.7.2019 
   01 00 00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 

--------------------- 
Păstrați actul pentru 

Control ulterior 
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Terminalul indică 
operatorului să confirme 
finalizarea pre-autorizarii pe 
acelasi terminal. Daca da, 

confirmati prin . 

Terminalul indica un 
identificator care este listat si 
pe chitanta de pre-autorizare, 

confirmati apasand .  

Tastati ultimele 4 cifre de 
pe tranzactia originala si 

confirmati cu . 

 

 

 

 

 

 
Introduceti valoarea pre-
autorizarii si confirmati 

apasand   

Daca pre-autorizarea este cu 
DCC si detinatorul cardului 
nu este prezent apasati Da. 
Daca detinatorul cardului 
este prezent, apasati 
butonul galben  

Detasati chitanta si apasati 

. 

  

Chitanță pentru comer. 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

15/10/2015      12:35:15 

TAXA: 001       BON:0001  

   TERMINAL ID:   123456 

---------------------- 
Ult. 4 cifre card:  4321 

PREAUTORIZARE COMPLETA 

Suma RON:           100.00 

TID:              123456 

Identificator:     XXXXXXXXX 

N. secvential:  XXXXXXXXX 

Data:          23.7.2019 

  Cod autorizare:    XXXXXX 
       01 00 00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 

--------------------- 
Păstrați actul pentru contror ulterior 

 

 
  

 

Preaut.complet. 
 

TID=123456 
Da=OK  / Nu=STOP 

 

Preaut.complet. 
Introdu 

identificator:   
--------- 

 

Preaut.complet. 
Incarca ultimele 
4 numere card: 

 

Preaut.complet. 
Introdu suma 
TID=123456 

100.00 
 

Preaut.complet. 
Transactie DCC? 

Da = OK (O) 
Nu = Stop (X) 

Client=galben (<) 
 

Preaut.complet. 
Vă rugăm 

detașați chitanța 
apăsați OK 
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2.6. Finalizarea pre-autorizării – fără 
conexiune la vreo tranzacție 

Finalizare pre-autorizarii este practice finalizarea unei vanzari care a fost deja 

preautorizata. Suma de la finalizarea pre-autorizarii poate fi diferita de cea specificata 

in pre-autorizare. Finalizarea poate fi facuta in absenta detinatorului cardului. Acest 

timp de tranzactie este cel mai des folosita la rent-a-car, hoteluri, etc. Tranzactia poate 

fi facuta cu un card cu banda magnetica, chip sau contactless.  

   

Ajungeti la meniul principal 
apasand F1 si confirmati 

Tranzactie cu . 

In meniul de tranzactia 
selecta Preaut. complet. 

apasand . 

Terminalul solicita un card  

   
Terminalul indica 
operatorului sa introduca 
suma pentru finalizarea pre-
autorizarii. Confimati suma 

apasand . 

 

 

 

Introduceti codul de 6 cifre de 
pe chitanta pre-autorizarii. 
Codul poate contine cifre si 
litere. 

In faza urmatoare, introduceti 
codul de 9 cifre care se 
gaseste pe chitanta pre-
autorizarii. 

Transactie 

Vanzare 

Restituire 

Preaut. completa 

 

Preaut.complet. 
100.00 CZK 

Introduceți card 
 

Preaut.complet. 
 

Introdu suma 
100.00 EUR 

 

Preaut.complet. 
 

Introdu Cod 
autorizare: 
--------- 

 

 

Preaut.complet. 
Introdu 

identificator:     
--------- 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 
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Chitanță pentru comer. 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

15/10/2015      12:35:15 

TAXA: 001       BON:0001  

   TERMINAL ID:   123456 

---------------------- 
Ult. 4 cifre card:  4321 

PREAUTORIZARE COMPLETA 

Suma RON:           100.00 

TID:              123456 

Identificator:     XXXXXXXXX 

N. secvential:  XXXXXXXXX 

Data:          23.7.2019 

  Cod autorizare:    XXXXXX 
       01 00 00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 

--------------------- 
Păstrați actul pentru 

Control ulterior 

 

 

 
Terminalul va informa despre 
succesul procesarii 
tranzactiei cu textul 
APROBAT XXXXX. 

Desprindeti chitanta si 

apasati .  

 

2.7. Anularea tranzactiei cu conexiune la 
original 

Anularea tranzacției poate fi folosită în cazul tuturor tranzacțiilor de vânzare sau 

preautorizare care nu au depășit termenul de 95 de zile. Tranzacția poate fi anulată pe 

orice terminal care are MID-ul original (sediul/sucursala comerciantului). Operatorul 

poate anula integral sau parțial suma originală. Cazuri specifice: 

Carduri vouchere de mancare – este posibil sa anulezi doar ultima tranzactie. 

DCC – daca tranzactia anulata a folosit DCC, poti anula doar suma intreaga a 

tranzactiei si valoare sumei anulate este cea din moneda locala a comerciantului.  

Anularea Finalizarii pre-autorizarii – Datele "Finalizarii pre-autorizarii" trebuiesc 

introduse. 

   

Afișați meniul principal prin 
apăsarea tastei F1 și 
confirmați opțiunea 

Folosiți tastele cu săgeți 

pentru a selecta Anulare 

În cazul în care doriți să 

anulați o tranzacție mai 

veche, apăsați  .    

Preaut.complet. 
Vă rugăm 

detașați chitanța 
apăsați OK 

 

Preaut.complet. 
 

APROBAT XXXXXX 
 

Transactie 
Preautorizare 
Preaut.completa 
Anulare Tranzac. 

 

Anulați ultima 
transactie? 

 
Da=OK / Nu=STOP 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 
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Tranzacție prin apăsarea 

tastei  . 

tranzac. și confirmați prin 

apăsarea  . 

   
Introduceți suma pe care 

doriți să o anulați și apăsați 

 . Este permisă anularea 

integrală a sumei inițiale sau 

efectuarea unei anulări 

parțiale. Tranzacția originală 

poate fi anulată o singură 

dată. 

Dacă tranzacția originală a 
fost realizată cu același 

terminal, apăsați . Dacă 
tranzacția originală a fost 
realizată pe un terminal diferit 
din aceeași sucursală, 

apăsați . Terminalul va 
cere introducerea numărului 
ID al terminalului care a fost 
folosit pentru tranzacția 
originală. Acest număr se 
regăsește pe chitanța 
aferentă tranzacției originale. 

Dacă tranzacția originală a 

fost efectuată în aceeași zi, 

apăsați . Dacă tranzacția 

originală a fost făcută într-o 

altă zi din trecut, apăsați   

și introduceți data tranzacției 

originale. 

  

  

Introduceți numărul 

secvențial de pe chitanța 

tranzacției originale și 

confirmați prin apăsarea 

tastei verzi  . 

Introduceți ultimele patru cifre 
ale cardului de pe chitanța 
tranzacției originale și 
confirmați prin apăsarea 

tastei verzi  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anulare Tranzac. 
Introdu 

Nr. Secvential: 
 

Anulare Tranzac. 
Incarca ultima 
4 numere card: 

 

Selectati data 
De astazi? 

 
Da=OK  / Nu=STOP 

 

TID = 999182 
 
 

Da=OK  / Nu=STOP 
 

Anulare Tranzac. 
Introdu suma 
150,00 RON 
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CHITANȚĂ COMERCIANT - ULTIMUL TRX 

ANULAT 

CHITANȚĂ COMERCIANT - TRX MAI 

VECHI ANULAT 

 

 

Chitanța comerciantului 

15/10/2015    12:35:15 001 

TID: 123456 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

------------------------ 

VISA                (C) 

1234 56xx xxxx 4321 

 

VANZARE 
 

Suma RON:150.00 
 

TRANSACTIE REFUZATA 
 

Cod autorizare:   XXXXXX 

---------------------- 

Păstrați documentul pentru 
controlul ulterior 

 

 

 

 

Chitanța comerciantului 

15/10/2015    12:35:15 001 

TID: 123456 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

------------------------ 

Ultima 4 num.card:   0030 

 

ANULARE  

TRANSACTIE 
 

Suma RON:  150.00 
Nr. Secvential: 001252001 

TID:               123456 

Data:           5/10/2016 

---------------------- 

Păstrați documentul pentru 
controlul ulterior 

 

 

 

2.8. Anularea tranzactiei fara conexiune 
la original 

 

„Anulare tranzactie“ anuleaza ultima transactie reusita pe respectivul termina.  

   

Anulați ultima 
transactie? 

 
Da=OK / Nu=STOP 

 
 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 
 

Transactie 
Preautorizare 
Preaut.completa 
Anulare Tranzac. 
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Navigați la meniul 

principal prin apăsarea tastei 

F1 și confirmați opțiunea 

Tranzacție prin  . 

Folosind sagetile, alegeti 

“Anulare Tranzac” si 

confirmati cu . 

Daca vreti sa anulati 

ultima tranzactie autorizata, 

apasati . Terminalul va 

anula (storna) ultima 

tranzactie.  

 

 

 

Chitanța comerciantului 

15/10/2015    12:35:15 001 

TID: 123456 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

------------------------ 

VISA                (C) 

1234 56xx xxxx 4321 

 

VANZARE 
 

Suma RON:150.00 
 

TRANSACTIE REFUZATA 
 

Cod autorizare:   XXXXXX 

---------------------- 

Păstrați documentul pentru 

controlul ulterior 

 
 

 

Terminalul oferă 

informații despre procesarea 

cu succes a tranzacției, prin 

afișarea textului Aprobat 

XXXXXX pe ecran. 

Desprindeti chitanta si 

apasati .  

 

  

 

Anulare Tranzac. 
 

ACCEPTAT XXXXXX 
 

Vă rugăm 

detașați chitanța 

apăsați OK 
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3. SERVICII OPȚIONALE 
3.1. Cashback 

Tranzacția Cashback reprezintă o combinație între o vânzare și retragerea de 

numerar. În momentul în care se plătesc bunuri/servicii, titularul de card poate solicita 

eliberarea de numerar. Tranzacția este destinată produselor de card Mastercard sau 

Visa. 

   

Afișați meniul principal prin 
apăsarea tastei F1 și 
confirmați opțiunea 
Tranzacție prin apăsarea 

tastei  . 

În meniul de tranzacții, 
selectați Vânzare+El.Num. 

și apăsați  . 

Terminalul vă va cere să 
introduceți suma. Confirmați 
suma prin apăsarea tastei 

verzi  . 

   
Suma maxima de cashback 
este 200 RON. Confirmati 

suma apasand . 

Titularul de card confirmă 
suma și eliberarea de 
numerar chiar pe terminal 
sau pe un PIN pad extern.. 

După confirmare, terminalul 
vă va cere să introduceți sau 
să prezentați un card. 

 

 

Chitanța comerciantului 

15/10/2015    12:35:15 001 

TID: 123456 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

----------------------------- 

F  AID VISA             (S) 

            1234 56xx xxxx 4321  

VANZARE+El.NUM. 
Suma RON: 1500.00 

El.Num. RON: 500.00 

Total RON: 2000.00 

Cod autorizar: XXXXXX 

Păstrați documentul pentru 

 
Terminalul oferă informații 
despre procesarea cu succes 

Detașați chitanța și apăsați 

tasta verde  . Va fi 
imprimată o chitanță pentru 

Transactioe 

Preautorizare 

Preaut.completa 

Vanzare+El.num. 
 

Vanzare+El.Num. 
 

Introdu suma 
1500.00 RON 

 

Vanzare+El.Num. 
Plata cash 
Introdu suma 

      500.00 RON 
 

Vanzare: 1500.00 
El.Num.:  500.00 

 

OK? 
 

2000.00 RON 
 
 

 INTROD./INSERAȚI 

 

Vă rugăm 

etașați chitanța 

apăsați OK 

 

 
Vanzare+El.Num. 

 
ACCEPTAT XXXXXX 

 

MENIU 

Tranzactie 

Supervisor 

Technician 
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a tranzacției, prin afișarea 
următorului text: 

APROBAT XXXXXX. 

 

controlul ulterior  
Cash back fee is regulated 

by price list of cardholder bank 
 

titularul de card, iar tranzacția 
este finalizată. 

 

3.2. Avans cash 

Retragerea de numerar (avansul în numerar) reprezintă o tranzacție de debit. Este o 

plată în numerar efectuată din contul clientului. 

   

Afișați meniul principal prin 
apăsarea tastei F1 și 
confirmați opțiunea 
Tranzacție prin apăsarea 

tastei  . 

În meniul de tranzacții, 
selectați Eliberare numerar 

și apăsați . 

Introduceți suma cu două 
zecimale și confirmați prin 

apăsarea tastei . Puteți 
corecta ultimul caracter 

introdus prin tasta . 

   
Terminalul vă va cere să 
introduceți sau să prezentați 
un card. În cazul în care 
cardul necesită introducerea 
unui cod PIN, operatorul va 
cere clientului introducerea 
acestuia. 

Dacă este dotat cu PIN pad 
extern, mesajul pentru 
introducerea PIN va fi afișat 
pe acesta. 

Terminalul oferă informații 
despre procesarea cu succes 
a tranzacției, prin afișarea 
textului APROBAT XXXXXX 
pe ecran, unde XXXXXX 
reprezintă un cod de 
autorizare. 

Transactie 
Vanzare 

Restituire 
Eliberare numerar 

 

 

Eliberare numerar 
 

Introdu suma  
500.00 RON 
 

500.00 RON 
 

 
INTROD./INSERAȚI 

 

 

RON      500.00 
 
PIN: 
 

 
Eliberare numerar 

 
ACCEPTAT XXXXXX 

 

MENIU 

Tranzactie 

Supervisor 

Technician 
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Chitanța comerciantului 

15/10/2015    12:35:15 001 

TID: 123456 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

------------------------- 

F AIDVISA             (S) 

1234 56xx xxxx 4321 

ELIBERARE 
NUMERAR 

Suma 
RON: 500.00 

Cod autorizar: XXXXXX 

Păstrați documentul pentru 

controlul ulterior 
 

 

 
Va începe imprimarea copiei 

pentru comerciant. 

 

 

Detașați chitanța și apăsați 

tasta verde .  

 

 

  

 

3.3. Tranzacție forțată 
O tranzacție forțată poate fi efectuată doar cu cardurile Amex cu bandă magnetică sau cu chip. 

Afișajul indică: CALL AMEX xxx. Operatorul terminalului va efectua autorizarea prin voce 

Amex, prin care aceștia transmit codul. Dacă tranzacția este aprobată, operatorul primește un 

cod de autorizare format din 2 cifre, care este introdus pentru Tranzacția forțată.  

   

Afișați meniul principal prin 
apăsarea tastei F1 și 
confirmați opțiunea 
Tranzacție prin apăsarea 

tastei . 

În meniul de tranzacții, 
selectați Tranzac. forțată și 

apăsați  . 

Terminalul vă va cere să 
introduceți suma. Confirmați 
suma prin apăsarea tastei 

verzi . 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Transactie 
Preautorizare 
Preaut.completa 
Tranzact.fortata 

 

 
Tranzact.fortata 

 
Introdu suma 

       100.00 RON 
 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Are loc printarea 
copie pentru 
comerciant 

vă rog să așteptaț 
 

Vă rugăm 

etașați chitanța 

apăsați OK 
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Terminalul vă va cere să 
introduceți sau să prezentați 
un card. 

Terminalul va cere 
operatorului să introducă 
codul de autorizare (2 
caractere) pe care l-a primit 
în timpul procesului de 
autorizare prin voce. 

Terminalul oferă informații 
despre procesarea cu succes 
a tranzacției, prin afișarea 
textului Aprobat XXXXXX pe 
ecran, unde XXXXXX 
reprezintă un cod de 
autorizare. 

 

 

 

Chitanța comerciantului 

15/10/2015    12:35:15 001 

TID: 123456 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

----------------------------- 

F  AID       Mastercard  (S) 

1234 56xx xxxx 4321 
 

TRANZACT:FORTATA 

Suma RON: 100.00 

 

Cod autorizar: XX 

Păstrați documentul pentru 

controlul ulterior  
 

 
Va fi imprimată o chitanță 
pentru comerciant. 

Detașați chitanța și apăsați  

. Va fi imprimată o 
chitanță pentru titularul de 
card, iar tranzacția este 
finalizată. 

 

3.4. Tranzacție MOTO  

MOTO (Mail Order/Telephone Order) este o tranzacție folosită pentru acele plăți la 

care titularul de card nu este prezent, iar bunurile / serviciile sunt achiziționate în baza 

unei comenzi scrise / telefonice. Această tranzacție poate fi efectuată doar prin 

introducerea manuală a numărului de card. Este trimisă de fiecare dată pentru 

autorizare online.  

   

Tranzact.fortata 
 

100.00 RON 
 

INTROD./INSERAȚI 
 

Tranzact.fortata 
Introdu 

Cod autorizar: 
 

Tranzact.fortata 
 

ACCEPTAT XXXXXX 
 

Transactie 
Preautorizare 

Preaut.completa 
MOT 
 

MOT 
Introdu suma 
300.00 RON 

 

MENIU 

Tranzactie 

Supervisor 

Technician 

 

Vă rugăm 

detașați chitanța 

apăsați OK 

 

Are loc printarea 
copie pentru 
comerciant 

vă rog să așteptaț 
 



SERVICII OPȚIONALE 

 

36 

Afișați meniul principal prin 
apăsarea tastei F1 și 
confirmați opțiunea 
Tranzacție prin apăsarea 

tastei  . 

În meniul de tranzacție, 
selectați MOTO și apăsați 

tasta verde   . 

Terminalul vă va cere să 
introduceți suma. Confirmați 
suma prin apăsarea tastei 

verzi . 

   
Terminalul va cere 
operatorului să introducă 
numărul de card. Confirmați 
numărul prin apăsarea tastei 

verzi . 

Apoi, introduceți data de 
expirare a cardului în 
formatul LLAA (LL - lună, AA 
- an), de ex. 0916. 

Pentru cardurile Visa și 
Mastercard, introduceți codul 
CVC/CVV, care se află pe 
spatele cardului lângă locul 
pentru semnătură. 

 

 

 

Chitanța comerciantului 

15/10/2015    12:35:15 001 

TID: 123456 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 
----------------------------- 

F  AID       Mastercard  (S) 
 

1234 56xx xxxx 4321 

 

MOT 

Suma RON: 300.00 
 

Cod autorizar: XXXXXX 

Păstrați documentul pentru 

controlul ulterior  

 
 

 

Terminalul oferă informații 
despre procesarea cu succes 
a tranzacției, prin afișarea 
textului Aprobat XXXXXX pe 
ecran, unde XXXXXX 
reprezintă un cod de 
autorizare. 

Detașați chitanța și apăsați 

  . Va fi imprimată o 
chitanță pentru titularul de 
card, iar tranzacția este 
finalizată. 

 

3.5. Introducere manuală  

Pentru a putea folosi funcția Introducere manuală, aceasta trebuie să fie activată. Dacă 

funcția nu este activată, introducerea manuală a numărului de card nu este posibilă în 

timpul tranzacției. Dacă doriți să folosiți acest serviciu, vă rugăm să contactați serviciul 

nostru de asistență.  

Vă rugăm 

detașați chitanța 

apăsați OK 

 

MOT 
 

ACCEPTAT XXXXXX 
 

MOT 
 

Introdu nr.card 
 

MOT 
 

Intr.data expir. 
MMRR 
 

MOT 
 

Introduceți CVC 
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Afișați meniul principal prin 
apăsarea tastei F1 și 
confirmați opțiunea 
Tranzacție prin apăsarea 

tastei  . 

În meniul de tranzacții, 
selectați Vânzare și apăsați 

verzi . 

Terminalul vă va cere să 
introduceți suma. Confirmați 
suma prin apăsarea tastei 

verzi . 

   
Terminalul va cere 
operatorului să introducă 
numărul de card. 

Dacă această funcție este 

activată pentru terminal, 

după introducerea primului 

caracter, va fi afișat mesajul 

Introducere PAN. 

Introduceți restul numărului 

de card. Confirmați numărul 

de card prin apăsarea tastei 

verzi . 

Apoi, introduceți data de 

expirare a cardului în 

formatul LLAA (LL - lună, AA 

- an), de ex. 0916. Confirmați 

valoarea prin apăsarea tastei 

verzi . 

 

Ulterior, procesarea continuă în modul standard - conexiune cu centrul de autorizare, 

transmiterea și procesarea tranzacției, finalizarea tranzacției, imprimarea chitanțelor 

sau informații referitoare la refuzarea cardului, în funcție de caz.  

 

3.6. Dynamic Currency Conversion (DCC) 

Serviciul DCC permite titularului de card să efectueze o tranzacție în moneda în care 

a fost eliberat cardul. În timpul tranzacției, titularul de card are posibilitatea, fie pe 

terminal sau prin intermediul unui PIN pad conectat, să folosească acest serviciu și să 

achite suma în moneda din ţara lor de origine sau moneda aferentă propriului cont. O 

astfel de tranzacție este demonstrată printr-o tranzacție de vânzare cu un titular de 

card al cărui card a fost eliberat în EUR.   

100.00 RON 
 
 

INTROD./INSERAȚI 
 

Vanzare 
 

Introdu PAN: 
 

Vanzare 
 

Intr.data expir. 
MMRR 
 

Transactie 
Vanzare 

Preautorizare 
Preaut.completa 

 

Vanzare 
 

Introdu suma 
100.00 RON 

 

MENIU 

Tranzactie 

Supervisor 

Technician 
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După prezentarea cardului 
la plată, POS-ul identifică 
valuta de origine a contului 
şi va afişa automat pe ecran 
posibilitatea de efectuare a 
tranzacţiei în valuta de 
origine a cardului şi valuta 
RON. Se cere confirmarea 
posesorului de card privind 
valuta în care se va realiza 
tranzacţia. 

Dacă setările cardului solicită 
acest lucru, titularului de card i 
se cere introducerea codului 
PIN. Ulterior alegerii valutei de 
tranzacţionare, se solicită 
introducerea PIN-ului, în 
vederea realizării tranzacţiei. 

Apoi, terminalul informează 
operatorul (sau titularul de 
card prin PIN pad) cu privire 
la finalizarea cu succes a 
tranzacției și imprimă o 
chitanță.  
 

   
 

 

 

 

Chitanta pentru client 

10/10/2015    15:30:20  0002 
Numele companiei 

Adresa 

Oras 

TID: 123456789 

----------------------------- 

Visa Contactless         (CL) 

**** **** **** 5920 

 

VÂNZARE 
Suma RON: 1200,00 

Suma EUR: 450,21 
 

Moneda tranzactiei: EUR 

Cursul valutar azi: 

1EUR = 2,6542RON 

Comision: 0,00% 

 

PIN OK 
Cod autorizare: 0620ZX 

01 20 00 14 01 00 00 00 00 00  

--------------------------------- 
Am avut posibilitatea de a alege moneda și am ales să 
accept DCC și să plătesc în EUR la cursul de schimb 
oferit de Global Payments Europe 

--------------------------------- 

Păstrați chitanța 

pentru utilizare viitoare 

 

 

 
 

 

1EUR = 2,6542RON 
RON        1200,00 
EUR         450,21 
SELECT CURRENCY 

CAN = RON   OK=EUR 
 

 
EUR        450,21 
 
PIN: 
 

 
Vanzare 

 
ACCEPTAT XXXXXX 

 

Data si timp 

Suma și moneda 

Cod de autorizare 

Număr terminal (TID) 

 

Număr chitanță 

Abreviere tip card: 

 CL – Contactless 

 S – cip 

 C – bandă magnetică 

 K – introducere manuală 
 

 

Tip tranzacție 

Rată de conversie GPE 

Numele și adresa companiei 

Tip card 

Număr card 

Tip tranzacţie 
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3.7. Cvasi-Cash 

Modul de tranzacție Cvasi-Cash nu este folosit de toți comercianții, în mod obișnuit. 

Acest tip de tranzacție este similar cu cel al tranzacției de Restituire, însă, în loc de a 

primi numerar, titularul de card primește cupoane, cecuri sau jetoane. Acest tip de 

tranzacție este în mod obișnuit folosit în cazinouri. 

   

Afișați meniul principal prin 
apăsarea tastei F1 și 
confirmați opțiunea 
Tranzacție prin apăsarea 

tastei . 

În meniul de tranzacție, 
selectați Cvasi-Cash și 

apăsați . 

Terminalul vă va cere să 
introduceți suma. Confirmați 
suma prin apăsarea tastei 

verzi . 

 

 

 

 

 

CHITANTA 
COMERCIANTULUI: 

 

 

Chitanța comerciantului 

15/10/2015    12:35:15 001 

TID: 123456 

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 
-------------------------- 

Visa Contactless      (CL) 

**** **** **** 5920 

 

CVASI-CASH 

Suma RON:            
100,00 

 

PIN OK 

 
Cod autorizare: 123456 
01 02 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 

-------------------------- 
Păstrați documentul pentru 

controlul ulterior 

 

 

 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Transactie 
Vanzare+El.num. 

MOT 
Cvasi-Cash 

 

Cvasi-Cash 
 

Introdu suma 
100.00 RON 
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3.8. Plata in rate BCR 

Serviciul este disponibil pentru terminale POS din România, care suportă rate BCR, 

pentru carduri emise de BCR ce permit plata în rate. După prezentarea cardului la 

plata, terminalul va verifica disponibilitatea plăţii în rate. După selectarea metodei de 

plată în rate, terminalul va afişa numărul de rate disponibile şi vă va cere să selectaţi 

numărul dorit de către client.  

   

Apăsaţi butonul F1. Va 
apărea meniul principal, din 
care selectaţi “Tranzacţie” şi 
confirmaţi prin apăsarea 

butonului . 

În meniul “Tranzacţie”, 
selectaţi “Vanzare” şi 
confirmaţi prin apăsarea 

butonului . 

Introduceţi suma şi confirmaţi 

prin apăsarea . Puteţi să 
corectaţi suma introdusă prin 

apăsarea . După 
această etapă, titularul de 
card va prezenta cardul. 

   
Dacă se foloseşte un card 
emis de BCR, care este 
eligibil pentru plata în rate, 
terminalul va întreba dacă se 
doreşte plata în rate. 

Terminalul va cere 
introducerea numărului de 
rate dorite de către client. 
După introducere, confirmaţi 

prin apăsarea . 

Terminalul va afişa rezultatul 
tranzacţiei şi va imprima 
chitanţa. 

 

Terminalul va imprima pe chitanţă numărul de rate selectate şi va menţiona tipul de 
tranzacţie selectat. 

 

 

 

 

 

Tranzactie 
Vanzare 

Restituire 

Preautorizare 

 

Vanzare 

Introdu suma 

0.00 RON 

 

MENIU 

Tranzactie 

Supervisor 

Technician 

 

Introduceti nr. 
Ratelor 

min=02/max=12: 
 

Vanzare 
 

APROBAT XXXXXX 
 

Doriti sa 
utilizati plata in 

rate? 
Nu=Can(x) Da=OK 

 

VISA           (C) 

4176 66xx xxxx 0014 

PLATA IN RATE 

Suma RON:  20.00 

Numarul ratelor: 4 

 



 

 

41 

3.9. Multi-ID  

Multi-ID permite plăților pe un terminal să fie creditate către mai multe conturi bancare. 

În timpul tranzacției, operatorul terminalului selectează din lista de la care cont 

(„Produs”) tranzacția va efectua procesarea și alocarea. În funcție de aceste alegeri, 

chitanța va fi tiparită cu datele respective. Produsele pot fi setate ușor și denumite în 

terminal, este posibil să alocați 8 conturi bancare din care banii vor fi procesați. 

   

Apăsaţi butonul F1. Va 
apărea meniul principal, 
din care selectaţi 
“Tranzacţie” şi 
confirmaţi prin apăsarea 

butonului . 

În meniul “Tranzacţie”, selectaţi 
“Vanzare” şi confirmaţi prin 

apăsarea butonului . 

În meniu selectați numele 
produsului și contul bancar în 
care se crediteaza tranzactia. 
Pentru confirmare, apasati 

.  

  

 

Introduceţi suma şi 
confirmaţi prin apăsarea 

. Puteţi să corectaţi 
suma introdusă prin 

apăsarea .  După 
această etapă, titularul 
de card va prezenta 
cardul. 

Terminalul va afişa rezultatul 
tranzacţiei şi va imprima 
chitanţa. 

Daca sunteti interesat de activarea Multi-ID, va rugam sa contactati reprezentantul 
dvs de vanzari. 

 

Produse 
1-DP1 
2-DP2 
3-DP3 

Tranzactie 
Vanzare 

Restituire 

Preautorizare 

 

MENIU 

Tranzactie 

Supervisor 

Technician 

 

Vanzare 

Introdu suma 

0.00 RON 

 

Vanzare 
 

APROBAT XXXXXX 
 

Chitanța comerciantului 

15/10/2015    12:35:15 001  

Numele Companiei 

Adresa 

Oras 

TID: 123456 

----------------------  

F AID VISA            (S) 

1234 56xx xxxx 4321 
VANZARE 

Suma RON: 100.00 

 

--------------------- 

Cod autorizare: XXXXXX 

Număr de referinta: XXXXXX 

01 02 00 15 00 00 00 00 00 00 
00 00 

-------------------- 

Păstrați documentul pentru 

controlul ulterior 
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4. TRANZACȚII INIȚIATE ÎN MOD 

ALTERNATIV 

În mod suplimentar față de modul standard de a iniția o tranzacție din meniul 

terminalului sau prin tasta F2 , tranzacțiile implicite (mai ales ”Vânzare”) pot fi 

inițiate din starea implicită în trei moduri alternative: prin introducerea directă a unui 

card cu chip, prin trecerea unui card magnetic prin cititor sau prin introducerea unei 

sume, urmată de cerința de a introduce cardul (fiecare metodă). Dacă o tranzacție a 

fost inițiată prin introducerea unei sume, plata poate continua în mod similar cu 

operațiunea contactless. 

 

4.1. Tranzacție inițiată prin introducerea 
unui card 

 

După introducerea unui card, terminalul afișează pentru 

scurt timp textul Selectare aplicație. La folosirea unui card 

cu chip, aplicația cip a cardului este afișată ulterior, de ex. 

Visa Electron sau Maestro. După introducerea 

corespunzătoare a unui card cu bandă magnetică, afișajul 

indică numărul de card.  La introducerea unui card care nu 

este acceptat, este afișat mesajul Card neautorizat. 

Dacă este necesar, clientul introduce numărul PIN aferent 

cardului. Următoarele etape ale tranzacției (comunicare, 

autorizare, imprimarea chitanțelor sau verificarea 

semnăturii, finalizarea tranzacției) continuă în mod obișnuit 

- a se vedea descrierea tranzacțiilor predefinite în 

secțiunea anterioară a manualului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Numele aplicatiei 
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4.2. Tranzacție inițiată prin introducerea 
unei sume 

   

Suma unei tranzacții poate fi 
introdusă direct în modul 
inactiv al terminalului, cu 
ajutorul tastelor numerice, și 
apoi confirmată prin 

apăsarea . 

Terminalul vă va cere să 
introduceți sau să prezentați 
un card direct în terminal sau 
pe un PIN pad extern. 

În cazul cardurilor 

contactless, veți auzi un 

semnal sonor în momentul în 

care toate informațiile despre 

card au fost încărcate și va fi 

afișat mesajul Retrageți 

cardul. 

 

  

Vanzare 
 

Introdu suma 
0.00 RON 

100.00 RON 
 

INTROD./INSERAȚI 
 

 
 

RETRAGEȚI CARDUL 
 



SUBTOTALURI 
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5. SUBTOTALURI 

Dacă operatorul dorește să imprime un rezumat al tranzacțiilor care au fost efectuate 

de la ultima închidere a conturilor, este posibilă folosirea serviciului de imprimare a 

subtotalurilor. Terminalul compară numerele tranzacțiilor cu lista de tranzacții 

procesate în centrul de autorizare.  

   

După apăsarea tastei F1  
în starea implicită a 
terminalului, afișajul va indica 
meniul principal. Selectați 
Supervizor prin apăsarea 
săgeții jos de sub afișaj și 
confirmați alegerea prin 

apăsarea . 

În meniul supervizor, 

selectați Totaluri și 

confirmați alegerea prin 

apasarea tastei . 

 

În meniul totaluri, selectați 

Subtotaluri prin intermediul 

tastelor  și confirmați 

definitiv alegerea prin tasta 

verde . 

  

  

Terminalul imprimă informațiile referitoare la 

tranzacțiile efectuate de la ultimul sold (închidere). 

În timpul tipăririi, afișajul indică următorul mesaj: 

”Imprimare totaluri, vă rugăm așteptați”. După 

verificarea tranzacțiilor în centrul de autorizare, 

sunt imprimate totaluri pentru toate tranzacțiile, 

indiferent de valuta tranzacției. Apoi, este 

imprimată o listă împărțită pe valute și produse de 

card individuale. După finalizarea procesului de 

imprimare, terminalul revine la starea implicită. 

 

 

 

 

10/09/2016           10:05:15 

Subtotal 
Număr lot: 119 

TID 

DE LA:   14/09/2016  08:12:15 

PÂNĂ LA: 15/09/2016  10:15:32 

 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

Din care Eliberare numerar: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

--------------------------------- 

 

Rezumat succinct 
 

MASTERCARD 

------------------------------ 

RON 
DEBIT: 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Supervisor 
Copie Chitanta 

Total 
Stornare 

 

Total 
Inchidere Total. 
Inchid. ZI-Cop. 
Inchidere lunara 
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Numar:                    XXXX 

Din care Eliberare numerar: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 
CREDIT: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 

------------------------------ 
EUR 

DEBIT: 

Numar:                    XXXX 
CREDIT: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 

 

VISA 

------------------------------ 
RON 
DEBIT: 

Numar:                    XXXX 

Din care Eliberare numerar: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 
CREDIT: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 

------------------------------ 
EUR 

DEBIT: 

Numar:                    XXXX 
CREDIT: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 
 

  

  

Într-o situație în care subtotalul terminalului și cel 

din centrul de autorizare nu se potrivesc, va fi 

imprimată o chitanță extinsă, suplimentată cu 

subtotaluri de la centrul de autorizare și cu mesajul: 

”Totaluri incorecte, sunați la Helpdesk!” 

Compensarea tranzacțiilor se bazează 

întotdeauna pe datele din centrul de autorizare, 

astfel recomandăm să urmați instrucțiunile de pe 

chitanță într-un astfel de caz. 

  

 

 

 

Total A 

DEBIT: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 

CREDIT: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 

------------------------------- 

!! INCORRECT TOTALS !! 

!!!  CALL HOTLINE  !!! 

Terminal totals 

DEBIT: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 

Din care Eliberare numerar: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 

CREDIT: 

Numar:                    XXXX 

Suma:                     X.XX 

------------------------------- 
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6. ÎNCHIDERE DE ZI 

Terminalul păstrează toate tranzacțiile efectuate într-o memorie internă și este setat în 

mod implicit să verifice soldurile cu centrul de autorizare o dată pe zi.  Verificarea cu 

succes a soldurilor reprezintă baza pentru compensarea tranzacțiilor în numele 

operatorului terminalului. Soldul poate fi ajustat parametric în funcție de amploarea 

detaliilor referitoare la tranzacțiile efectuate. Utilizatorul poate selecta dintre trei 

formate de tipărire pentru închiderea de zi: 

1) LISTĂ SIMPLĂ 

2) LISTĂ CU DETALII DESPRE CARDURI 

3) LISTĂ DETALIATĂ 

 

Comerciantul își exprimă alegerea în momentul instalării terminalului, cu ajutorul unui 

tehnician, sau în orice moment prin intermediul Helpdesk. 

 

6.1. Închidere de zi - Listă simplă 

   

După apăsarea tastei F1   

în partea stângă, în starea  

implicită a terminalului,  

afișajul va indica meniul  

principal.Selectați Supervizor 

prin apăsarea săgeții jos de 

sub afișaj și confirmați prin  

tasta . 

În meniul supervizor, 

selectați Totaluri cu tastele 

 și confirmați prin tasta 

. 

  

În meniul totaluri, selectați 

Închidere total prin apăsarea 

tastei . 

  

   

Imediat după confirmare, lotul va fi trimis și va fi 

imprimată prima parte a chitanței. Afișajul va indica 

mesajul ”Imprimare închidere totaluri, vă rugăm 

așteptați” în timpul imprimării. 

 

DD/MM/AAAA              HH:MM:SS 

TID 

Trimitere lot 

Număr lot: XXX 

--------------------------------- 

Log transactie 

 

Supervisor 
Copie Chitanta 

Total 
Stornare 

 

Total 

Inchidere Total. 

Inchid. ZI-Cop. 

Inchidere lunara 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 
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Imprimarea este urmată de comunicarea cu centrul 

de autorizare. Desfășurarea acesteia este descrisă 

prin mesaje informative succesive, de ex.: 

”ÎNCERCARE STABILIRE CONEXIUNE 1/4”, 

”Comunicare închidere, primire, vă rugăm 

așteptați”. La final, afișajul va indica ”ACCEPTAT 

ADMIN”. 

 
 

 

 

Vor fi imprimate datele referitoare la tranzacțiile 
efectuate de la ultima închidere de zi. În momentul 
imprimării, afișajul va indica ”Imprimare totaluri lot, 
vă rugăm așteptați”. În același timp, vor fi resetate 
totalurile pentru tipul de carduri ales, atât în centrul 
de autorizare, cât și în cadrul terminalului. 

După verificarea tranzacțiilor în centrul de 
autorizare, sunt imprimate totaluri pentru toate 
tranzacțiile, indiferent de valuta tranzacției. Apoi, 
este imprimată o listă împărțită pe valute și produse 
de card individuale. După finalizarea procesului de 
imprimare, terminalul revine la starea implicită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/09/2016           10:05:15 

Totaluri terminal 
Număr lot: 119 

TID 

DE LA:   14/09/2016  08:12:15 

PÂNĂ LA: 15/09/2016  10:15:32 

 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

--------------------------------- 

 

Rezumat succinct 
 

MASTERCARD 

--------------------------------- 

RON 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Din care Eliberare numerar: 

Numar:                    XXXX 

Sum:                       X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

--------------------------------- 

EUR 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

--------------------------------- 

GBP 

….…. 

 

În cazul în care totalurile nu se potrivesc, va fi 
imprimată o chitanță cu avertismentul ”Totaluri 
incorecte, sunați la Helpdesk”.  

 
 

Totaluri A 
 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Inchidere Total. 
 

APROBAT ADMIN 
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6.2. Închidere de zi - Rezumat detaliat pe 
carduri 

Întregul proces de inițiere a tranzacțiilor este identic pentru toate formele parametrice 

ale soldului, a se vedea capitolul 7.1. Următorul exemplu arată doar formatul chitanței, 

în funcție de tipurile specifice de sold.  

 

Vor fi imprimate datele despre tranzacțiile efectuate 

de la ultima închidere. În momentul imprimării, 

afișajul va indica ”Imprimare totaluri lot, vă rugăm 

așteptați”. În același timp, vor fi resetate totalurile 

pentru tipul de carduri ales, atât în centrul de 

autorizare, cât și în cadrul terminalului. 

După procesarea soldului, chitanțele următoare vor fi 

numerotate de la 12. 

 

După verificarea tranzacțiilor în centrul de autorizare, 

sunt imprimate totaluri pentru toate tranzacțiile, 

indiferent de valuta tranzacției. Apoi, este imprimată 

o listă împărțită pe valute și produse de card 

individuale. După finalizarea procesului de 

imprimare, terminalul revine la starea implicită. 

  

 

 

 

 

10/09/2016           10:05:15 

Totaluri terminal 
Număr lot: 119 

TID 

DE LA:   14/09/2016  08:12:15 

PÂNĂ LA: 15/09/2016  10:15:32 
 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

-------------------------------- 

Rezumat detaliat pe 
carduri 
MASTERCARD 
Primire nr.   XXXX 

DD/MM/AAAA  HH:MM:SS  cod autorizar:xxxxxxx 

************XXXX   Tipul cardului 

Tipul tranzacției    X,XX 

------------------------------- 

RON 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Din care Eliberare numerar: 

Numar:                     XXXX 

Prima parte a chitanței include date de la centrul de 
autorizare, iar cea de a doua include date de la 
terminal. După verificarea tranzacțiilor în centrul de 
autorizare, sunt imprimate totaluri pentru toate 
tranzacțiile, indiferent de moneda tranzacției. 

Compensarea efectivă are loc în baza datelor de 
la centrul de autorizare.  

Apoi, este imprimată o listă împărțită pe valute și 
produse de card individuale. După finalizarea 
procesului de imprimare, terminalul revine la 
starea implicită. 
  

 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

------------------------------- 
 

!!  TOTAL INCORECT  !! 

!!! APELAȚI HOTLINE!!! 

Totaluri terminal 
 

DEBIT: 

Numar:                    XXXX 

Din care Eliberare numerar: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

------------------------------- 

 

 



 

 

49 

 

 

 

 

 

 
 

 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

------------------------------- 

EUR 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

 

VISA 
Primire nr.   XXXX 

DD/MM/AAAA  HH:MM:SS  cod autorizar:xxxxxxx 

************XXXX   Tipul cardului 

Tipul tranzacției    X,XX 

 

 

 

 

6.3.  

Întregul proces de inițiere a tranzacțiilor este identic pentru toate formele parametrice 

ale soldului, a se vedea capitolul 7.1. Următorul exemplu arată doar formatul chitanței, 

în funcție de tipurile specifice de sold. 

 

Vor fi imprimate datele despre tranzacțiile 

efectuate de la ultima închidere. În momentul 

imprimării, afișajul va indica ”Imprimare totaluri lot, 

vă rugăm așteptați”. În același timp, vor fi resetate 

totalurile pentru tipul de carduri ales, atât în centrul 

de autorizare, cât și în cadrul terminalului.   

 

După verificarea tranzacțiilor în centrul de 

autorizare, sunt imprimate totaluri pentru toate 

tranzacțiile, indiferent de valuta tranzacției. Apoi, 

este imprimată o listă împărțită pe valute și 

produse de card individuale. 

 

După finalizarea procesului de imprimare, 
terminalul revine la starea implicită. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/09/2016           10:05:15 

Totaluri terminal 
Număr lot: 119 

TID 

DE LA:   14/09/2016  08:12:15 

PÂNĂ LA: 15/09/2016  10:15:32 
 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Din care Eliberare numerar: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

--------------------------------- 

 

Rezumat detaliat 

Primire nr.   XXXX 

DD/MM/AAAA  HH:MM:SS  cod autorizar:xxxxxxx 

************XXXX   Tipul cardului 

Tipul tranzacției    X,XX 

 

 

VISA 

--------------------------------- 

RON 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Din care Eliberare numerar: 

Numar:                     XXXX 
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Sum:                       X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

--------------------------------- 

EUR 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

--------------------------------- 

GBP 

… 

 

6.4. Totaluri lunare 

Scopul totalurilor lunare este de a avea o privire de ansamblu și informații statistice 

despre tranzacțiile efectuate într-un interval de timp - de la ultima resetare a contorului 

până la data și ora actuală. Astfel, punctul de început al raportului este ultima resetare 

a contorului, iar punctul de final al totalurilor lunare este data la care această funcție 

este inițializată. Lungimea intervalului de timp nu este limitată, astfel încât acest raport 

poate fi utilizat pentru rapoarte săptămânale, lunare și așa mai departe. Această 

funcție nu are nicio legătură cu închiderea de zi și funcționează separat, astfel încât, 

chiar dacă faceți închiderea de zi, contorul pentru totalurile lunare nu este resetat.  

   

În starea inactivă a afișajului, 

apăsați butonul  din 

stânga și va fi afișat meniul 

principal. Folosiți tasta  

pentru a selecta opțiunea 

Supervizor și confirmați prin 

apăsarea . 

În meniul supervizor, 

selectați opțiunea Totaluri cu 

tasta  și confirmați prin 

tasta . 

  

În meniul totaluri, selectați 

opțiunea Închidere lunară 

cu ajutorul tastei  sau 

direct prin apăsarea  și 

confirmați alegerea prin 

apăsarea .  

 

Total 

Inchidere Total. 

Inchid. ZI-Cop. 

Inchidere lunara 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Supervisor 
Copie Chitanta 

Total 
Stornare 
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În cazul în care aplicația 
terminalului este actualizată, 
contorul pentru totalurile 
lunare va fi resetat la zero. 

  

 

Terminalul va imprima 
chitanța cu totalurile lunare și 
va întreba operatorul dacă se 
dorește resetarea contorului 
pentru totaluri lunare sau nu. 

Prin apăsarea tastei  vor 
fi resetate contoarele, iar prin 

apăsarea tastei , 
contoarele nu vor fi resetate. 

 

 

6.5. Listare totaluri 

Opțiunea de listare totaluri ajută comerciantul la imprimarea unui rezumat al 
tranzacțiilor fără a se face diferențierea în funcție de valuta sau tipul tranzacției. 

   

După apăsarea tastei F1  

(aflat în partea stângă) în 

starea implicită a 

terminalului, afișajul va indica 

meniul principal. Selectați 

opțiunea Supervizor prin 

apăsarea tastei  și 

confirmați prin . 

În meniul supervizor, 

selectați Totaluri prin  și 

confirmați prin tasta . 

  

În meniul totaluri, selectați 

Listare totaluri prin 

intermediul tastei , sau 

prin apăsarea tastei , 

apoi confirmați alegerea prin 

tasta . În timpul 

imprimării va fi afișat mesajul 

Listare totaluri lot, vă 

rugăm așteptați. 

 

 

 

Total 

Inchidere lunara 

Subtotaluri 

Listare totaluri 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Supervisor 
Copie Chitanta 

Total 
Stornare 

 

Inchidere lunara 

Dor.sa ad.la zero 

contorul 

Da=OK  / Nu=STOP 
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Terminalul va imprima următoarea chitanță: 

 

   

15/09/2016         10:15:32 

TID 

Totaluri terminal 
Număr lot: 119 

DE LA:  14/09/2016  08:12:15 

PÂNĂ LA:15/09/2016  10:15:32 

 

 

DEBIT: 

Numar:                 XXXX 

Suma:                  X.XX 

CREDIT: 

Numar:                 XXXX 

Suma:                  X.XX 

---------------------------- 
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7. LISTARE REZUMATE 

Rezumatele pot fi imprimate în mai multe formate, în funcție de informațiile care vor fi 
imprimate.  

  

7.1. Rezumat general 
 

   

 

După apăsarea tastei F1 (

) în starea implicită a 

terminalului, afișajul va 

indica meniul principal. 

Selectați Supervizor prin 

apăsarea  și confirmați 

prin .  

  

 

În meniul supervizor, 

selectați Totaluri cu tasta 

 și confirmați prin 

apăsarea tastei . 

  

 

În meniul totaluri, selectați 

opțiunea Listare rezumate 

și confirmați prin tasta . 

În meniul listare rezumate, 

selectați opțiunea Rezumat 

complet și confirmați prin 

apăsarea tastei .  

Va fi tipărit un rezumat cu 

o listă a tuturor tipurilor 

de tranzacții, numărul și 

sumele acestora pentru 

fiecare tip de card valabil 

în cadrul terminalului. 

 

 

10/09/2016        10:05:15 

Rezumat complet 
TID: 123456 

Număr lot: 119 

DE LA: 14/09/2016  08:12:15 

PÂNĂ LA: 15/09/201610:15:32 

                         

             Numar   Suma 

------------------------- 

TIP TRANZACȚIE 

VANZARE              XXX   X,XX 

RESTITUIRE           XXX   X,XX 

PREAUTORIZARE        XXX   X,XX 

PREAUT.COMPLETA      XXX   X,XX 

TOTAL                XXX   X,XX 

------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totals 

Subtotaluri 

Listare totaluri 

Listare rezumate 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Supervisor 
Copie Chitanta 

Total 
Stornare 
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7.2. Rezumat detaliat 

   
După apăsarea tastei F1 (

) în starea implicită a 

terminalului, afișajul va 

indica meniul principal. 

Selectați Supervizor prin 

apăsarea  și confirmați 

prin .  

  

În meniul supervizor, 

selectați Totaluri cu tasta 

 și confirmați prin 

apăsarea tastei . 

  

În meniul totaluri, selectați 

opțiunea Listare rezumate 

și confirmați prin tasta .  

 

   
În meniul listare rezumate, 

selectați opțiunea Rezumat 

detaliat și confirmați prin 

apăsarea tastei .  

 

Urmează alegerea modului 

de imprimare. Selectați 

modul de imprimare dorit prin 

apăsarea tastei 

corespunzătoare. 

 

Terminalul începe 

imprimarea. 

 

 
  

Total 

Subtotaluri 

Listare totaluri 

Listare rezumate 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Supervisor 
Copie Chitanta 

Total 
Stornare 

 

Are loc printarea 

totaluri lot 

vărog să așteptați 

 

ALEGE IMPRIMARE 

1        Online 

2        Offline 

0, ENT   Tot  

 

Listare rezumate 

Rezumat complet 

Rezumat detaliat 

Rezumat succint 
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După selectarea opțiunii ”1 - Online”, va fi imprimat 
un rezumat detaliat care conține toate tranzacțiile 
online efectuate de la ultima închidere.  

După selectarea opțiunii ”2 - Offline”, va fi imprimat 
un rezumat detaliat care conține toate tranzacțiile 
offline efectuate de la ultima închidere. 

 

Acesta diferă de rezumatul anterior doar prin 
indicativul  

„Offline“. 

 

După selectarea opțiunii ”0, ENT Tot”, va fi imprimat 
un rezumat detaliat care conține toate tranzacțiile 
efectuate de la ultima închidere. 

 

Sunt indicate numărul de chitanță, data și ora 
tranzacției, codul de autorizare, numărul și tipul de 
card sau numărul de referință (ID client), tipul și 
suma tranzacției pentru fiecare tranzacție.  

 

Operațiunile de Plată și Cashback sunt prezentate 
ca elemente separate pentru fiecare total.  

 

După finalizarea procesului de imprimare, 
terminalul revine la starea implicită. 

  

 

 

10/09/2016              10:05:15 

TID 

Rezumat detaliat  
Număr lot: 119 

DE LA:   14/09/2016  08:12:15 

PÂNĂ LA: 15/09/2016  10:15:32 

 
ONLINE/OFFLINE 

 

Primire nr.   XXXX 

DD/MM/AAAA  HH:MM:SS  cod 
autorizar:xxxxxxx 

************XXXX   Tipul cardului 

Tipul tranzacției    X,XX 

 

Primire nr.   XXXX 

DD/MM/AAAA  HH:MM:SS  cod 
autorizar:xxxxxxx 

************XXXX   Tipul cardului 

Tipul tranzacției    X,XX 

 

Primire nr.   XXXX 

DD/MM/AAAA  HH:MM:SS  cod 
autorizar:xxxxxxx 

************XXXX   Tipul cardului 

Tipul tranzacției    X,XX 
 

 

RON 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Din care Eliberare numerar: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 
 
EUR 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 
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7.3. Rezumat succint 
 

   

După apăsarea tastei F1 (

) în starea implicită a 

terminalului, afișajul va 

indica meniul principal. 

Selectați Supervizor prin 

apăsarea  și confirmați 

prin .  

În meniul supervizor, 

selectați Totaluri cu tasta 

 și confirmați prin tasta 

verde . 

  

În meniul totaluri, selectați 

opțiunea Listare rezumate și 

confirmați prin tasta .  

 

   
În meniul listare rezumate, 

selectați opțiunea Rezumat 

succint și confirmați prin 

apăsarea tastei .  

 

Urmează alegerea modului 

de imprimare. Selectați 

modul de imprimare dorit prin 

apăsarea tastei 

corespunzătoare. 

Informatii despre listarea vor 

aparea pe ecran. 

 

Total 

Subtotaluri 

Listare totaluri 

Listare rezumate 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Supervisor 
Copie Chitanta 

Total 
Stornare 

 

Are loc printarea 

totaluri lot 

vărog să așteptați 

 

 

ALEGE IMPRIMARE 

1        Online 

2        Offline 

0, ENT   Tot  

 

Listare rezumate 

Rezumat complet 

Rezumat detaliat 

Rezumat succint 
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După selectarea opțiunii ”1 - Online”, va fi imprimat 
un rezumat succint care conține toate tranzacțiile 
online efectuate de la ultima închidere. 

După selectarea opțiunii ”2 - Offline”, va fi imprimat 
un rezumat succint care conține toate tranzacțiile 
offline efectuate de la ultima închidere. 

După selectarea opțiunii ”0, ENT Tot”, va fi imprimat 
un rezumat succint care conține toate tranzacțiile 
efectuate de la ultima închidere. 

Operațiunile de Plată și Cashback sunt prezentate 
ca elemente separate pentru fiecare total. 

După finalizarea procesului de imprimare, 
terminalul revine la starea implicită. 

 

 

10/09/2016              10:05:15 

TID 

Simple list 
Număr lot: 119 

DE LA:   14/09/2016  08:12:15 

PÂNĂ LA: 15/09/2016  10:15:32 
 

ONLINE/OFFLINE 
 

TOTAL 

------------------------------- 
RON 

DEBIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

CREDIT: 

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

7.4. Rezumat pe carduri 
 

   

 

După apăsarea tastei F1 (

) în starea implicită a 

terminalului, afișajul va 

indica meniul principal. 

Selectați Supervizor prin 

apăsarea  și confirmați 

prin .  

  

 

În meniul supervizor, 

selectați Totaluri cu tasta 

 și confirmați prin tasta 

verde . 

  

 

În meniul totaluri, selectați 

opțiunea Listare rezumate și 

confirmați prin tasta . 

   

Total 

Subtotaluri 

Listare totaluri 

Listare rezumate 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Supervisor 

Copie Chitanta 

Total 

Stornare 

 

Are loc printarea 

totaluri lot 

vărog să așteptați 

 

ALEGE IMPRIMARE 

1        Online 

2        Offline 

0, ENT   Tot  

 

 

Listare rezumate 

Rezumat detaliat 

Rezumat succint 

Rezumat pe card. 

 



LISTARE REZUMATE 
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În meniul listare rezumate, 

selectați opțiunea Rezumat 

pe card. (sau apăsați ) și 

confirmați prin apăsarea 

tastei .  

 

Urmează alegerea modului 

de imprimare. Selectați 

modul de imprimare dorit prin 

apăsarea tastei 

corespunzătoare. 

 

Vor fi afișate informații 

despre imprimarea totalurilor 

de lot.  

 
 

 EXEMPLU CHITANȚĂ: 

 

După selectarea opțiunii ”1 - Online”, va fi imprimat 

un rezumat al tuturor tranzacțiilor online ordonate în 

funcție de tipurile de card.  

 

După selectarea opțiunii ”2 - Offline”, va fi imprimat 

un rezumat cu date despre toate tranzacțiile offline. 

Antetul va indica OFFLINE. 

 

După selectarea opțiunii ”0, ENT Tot”, va fi imprimat 

un rezumat cu date despre toate tranzacțiile (online 

și offline) efectuate de la ultima închidere.  

 

Sunt indicate numărul de chitanță, data și ora 

tranzacției, codul de autorizare, numărul și tipul de 

card sau numărul de referință (ID client), tipul și 

suma tranzacției pentru fiecare tranzacție. 

  

Este indicată o sumă a numărului de tranzacții și a 

sumelor aferente pentru fiecare tip de card. 

Operațiunile de Plată și Cashback sunt prezentate 

ca elemente separate pentru fiecare total. 

After finishing printing, the terminal returns to the 
basic state. 

 

10/09/2016              10:05:15 

TID 

Rezumat detaliat pe 
carduri 

Număr lot: 119 

DE LA:   14/09/2016  08:12:15 

PÂNĂ LA: 15/09/2016  10:15:32 

 
ONLINE/OFFLINE 

 

CARD BRAND #1 
 

Primire nr.   XXXX 

DD/MM/AAAA  HH:MM:SS cod autorizar 

************XXXX   Tipul cardului 

Tipul tranzacției    X,XX 
 

Primire nr.   XXXX 

DD/MM/AAAA  HH:MM:SS cod autorizar 

************XXXX   Tipul cardului 

Tipul tranzacției    X,XX 

 
RON 
DEBIT:  

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

Din care Eliberare numerar:X.XX 
 
EUR 
DEBIT:  

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

Din care Eliberare numerar:X.XX 

 

CARD BRAND #2 
 

Primire nr.   XXXX 

DD/MM/AAAA  HH:MM:SS cod autorizar 

************XXXX   Tipul cardului 

Tipul tranzacției    X,XX 
 

Primire nr.   XXXX 

DD/MM/AAAA  HH:MM:SS cod autorizar 

************XXXX   Tipul cardului 

Tipul tranzacției    X,XX 

 
RON 
DEBIT:  

Numar:                     XXXX 
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Suma:                      X.XX 

Din care Eliberare numerar:X.XX 
 
EUR 
DEBIT:  

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

Din care Eliberare numerar:X.XX 

 

 

7.5. Rezumat simplu pe carduri 
 

   

După apăsarea tastei F1 (

) în starea implicită a 

terminalului, afișajul va 

indica meniul principal. 

Selectați Supervizor prin 

apăsarea  și confirmați 

prin .  

În meniul supervizor, 

selectați Totaluri cu tasta 

 și confirmați prin tasta 

verde . 

 

În meniul totaluri, selectați 

opțiunea Listare rezumate și 

confirmați prin tasta . 

 

   
În meniul listare rezumate, 

selectați opțiunea Rez. 

simpl. card. (sau apăsați 

) și confirmați prin 

apăsarea tastei .  

Urmează alegerea modului 

de imprimare. Selectați 

modul de imprimare dorit prin 

apăsarea tastei 

corespunzătoare. 

Vor fi afișate informații 

despre imprimarea totaluri de 

lot. 

 

 
  

Totaluri 

Subtotaluri 

Listare totaluri 

Listare rezumate 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Supervisor 

Copie Chitanta 

Total 

Stornare 

 

ALEGE IMPRIMARE 

1        Online 

2        Offline 

0, ENT   Tot  

 

Are loc printarea 

totaluri lot 

vărog să așteptați 

 

Listare rezumate 

Rezumat succint 

Rezumat pe card. 

Rez. Simpl card. 
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 EXEMPLU CHITANȚĂ: 

Acesta diferă de rezumatul anterior doar prin 

indicativul  

„Offline“. 

 

După selectarea opțiunii ”1 - Online”, va fi imprimat 

un rezumat simplu pe carduri. Acesta va include 

sumele aferente tuturor tranzacțiilor online pentru 

fiecare tip de card (număr, suma totală).  

 

După selectarea opțiunii ”12- Offline”, va fi imprimat 

un rezumat simplu pe carduri. Acesta va include 

sumele aferente tuturor tranzacțiilor offline pentru 

fiecare tip de card. 

 

După selectarea opțiunii ”0, ENT Tot”, va fi imprimat 

un rezumat simplu pe carduri. Acesta va include 

sumele aferente tuturor tranzacțiilor pentru fiecare 

tip de card (număr, suma totală). 

 

Operațiunile de Plată și Cashback sunt prezentate 

ca elemente separate pentru fiecare total. 

După finalizarea procesului de imprimare, 

terminalul revine la starea implicită. 

 

10/09/2016              10:05:15 

TID 

Rezumat succint pe 
carduri 

Număr lot: 119 

DE LA:   14/09/2016  08:12:15 

PÂNĂ LA: 15/09/2016  10:15:32 
 

ONLINE/OFFLINE 
 

CARD BRAND #1 
 

RON 
DEBIT:  

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

Din care Eliberare numerar:X.XX 
 

USD 
DEBIT:  

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

Din care Eliberare numerar:X.XX 

 
CARD BRAND #2 

 

RON 
DEBIT:  

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

Din care Eliberare numerar:X.XX 
 

USD  

DEBIT:  

Numar:                     XXXX 

Suma:                      X.XX 

Din care Eliberare numerar:X.XX 
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8. ALTE FUNCȚII 

Terminalul permite efectuarea altor activități referitoare la folosirea terminalului. 

Acestea vă ajută să rezolvați situații neobișnuite care pot interveni în timpul folosirii 

terminalului. 

 

8.1.  Actualizare manuală a terminalului 

Începând cu versiunea 4.95 a aplicației terminalului, operatorul poate iniția 

actualizarea manuală a aplicației și a parametrilor terminalului direct din meniu:  

  

După apăsarea tastei F1 (

) în starea implicită a 

terminalului, afișajul va 

indica meniul principal. 

Selectați Supervizor prin 

apăsarea  și confirmați 

prin .  

În cadrul meniului de ajutor, 

selectați opțiunea 

Descărcare la distanță cu 

ajutorul tastei  și 

confirmați alegerea prin 

apăsarea tastei  

   

Terminalul efectuează închiderea de zi și actualizează în mod automat aplicația. 

Actualizarea va dura câteva minute (în funcție de calitatea conexiunii), astfel vă rugăm 

să așteptați până când aparatul revine la starea inactivă. Terminalul se poate restarta 

pe parcursul actualizării. 

 

8.2. Test conexiune 

Terminalul dispune de o funcție care vă permite să verificați conectivitatea terminalului 

la sistemul furnizorului. În cazul în care există probleme cu conexiunea, aveți 

posibilitatea de a verifica dacă conectivitatea terminalului este corectă.  

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 
 

Supervisor 

Stonare 

Test conexiune 

Descarcare la dist. 

Storno 
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După apăsarea tastei F1 (

) în starea implicită a 

terminalului, afișajul va 

indica meniul principal. 

Selectați Supervizor prin 

apăsarea  și confirmați 

prin .  

În meniul supervizor, 

selectați Test conexiune cu 

tasta  și confirmați prin 

tasta . 

 

Terminalul verifică 

conectivitatea cu sistemele 

furnizorului.  

 

 

  

Rezultatul va fi afișat după 

finalizarea testului de 

conexiune. 

  

 

8.3. Probleme de comunicare în timpul 
tranzacției 

 

Se aplică în cazul tranzacțiilor care înregistrează 
probleme de comunicare între terminal și centrul de 
autorizare, afișajul va indica un mesaj referitor la 
inversare, iar tranzacția nu va fi finalizată.  

 

În acest caz este necesară contactarea Helpdesk! 

 

 

 

 

 
Vanzare 

 
ANULARE IN PROGRES 

 

Conectare… 

 

ÎNCERCARE 1/4 

 

MENIU 

Transactie 

Supervisor 

Technician 

 

Supervisor 

Total 

Stornare 

Test conexiune 

 

Test conexiune 

reușită 

XXXXXX 
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Terminalul va imprima următoarea chitanță: 

 
 

 
Chitanta pentru comerciant 

10/09/16          09:56:10     

Numele companiei 

Adresa 

City 

TID: 123456  

----------------------------- 

Tip card(C) 

1234 56XX XXXX 7890 

VÂNZARE 

Suma EUR:       100,00 
 

!!! EROARE COMUNICARE  !!! 

!!!      APELAȚI HOTLINE     !!! 
 

----------------------------- 

Păstrați documentul pentru 

controlul ulterior 

 

 

 

8.4.  Tipuri de autorizare 

Întreaga procedură de procesare a tranzacției (tipul tranzacției, limitele tranzacției, 

dimensiunea loturilor etc.) depinde întotdeauna de setările specifice ale băncii. 

Sistemul folosit în prezent este următorul:  

 

În timpul autorizării online, tranzacția este trimisă imediat la centrul de autorizare. 

Suma autorizată este adăugată la totalurile terminalului în scopuri administrative și de 

control. Toate tranzacțiile care implică carduri bancare sunt procesate în acest fel, cu 

excepția tranzacțiilor descrise în secțiunea Autorizare offline.  

În timpul autorizării offline, tranzacția este autorizată în cadrul terminalului. 

Tranzacțiile efectuate prin carduri de contact și prin cele contactless sunt autorizate în 

acest fel, sumele și numărul acestora sunt evaluate și aprobate individual de către 

banca care v-a pus la dispoziție terminalul.   

În timpul autorizării semi-offline, tranzacția este autorizată în cadrul terminalului și, 

după finalizarea acesteia, este trimisă la centrul de autorizare în fundal, în timp ce 

chitanțele se află în curs de imprimare.  

În cazul în care o tranzacție este acceptată, datele sunt transmise pe loc sau sunt 

stocate în cadrul terminalului, în funcție de setările terminalului, fiind ulterior transmise 

la centrul de autorizare ca parte a unui lot. Dimensiunea lotului (însemnând numărul 

de tranzacții stocate) depinde de setări. Lotul este transmis zilnic, înainte de închiderea 

soldului terminalului, automat, sau în momentul în care dimensiunea lotului este 

depășită pe parcursul unei zile, înainte de prima tranzacție care urmează.  

După transmiterea lotului, sumele tranzacțiilor trimise vor fi adăugate la totalurile 
terminalului în scopuri administrative și de control. 
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8.5.  Introducere PIN 

CHIP ȘI BANDĂ MAGNETICĂ 

Afișajul terminalul solicită introducerea PIN-ului. Clientul 

introduce PIN-ul și îl confirmă prin apăsarea . 

Procesarea continuă în cazul în care PIN-ul a fost 

introdus corect. 

 

 
 

În cazul în care se face o greșeală la introducerea PIN-ului, ultimul caracter introdus 

poate fi șters cu ajutorul tastei galbene . Toate caracterele introduse anterior pot 

fi șterse prin apăsarea repetată a tastei. 

În cazul în care clientul a introdus și a confirmat un PIN 

incorect, după conectarea la centrul de autorizare, 

terminalul va afișa următorul mesaj: 

 

 

apoi va cere din nou introducerea PIN-ului. 

 

 

În cazul în care cardul este dotat cu bandă magnetică și chip simultan (card hibrid), se 

va folosi chipul pentru efectuarea tranzacției. În acest caz, banda magnetică va fi 

folosită doar dacă chipul a eșuat. La inițierea tranzacției prin trecerea cardului hibrid 

cu bandă magnetică prin cititor, terminalul va solicita folosirea chipului prin afișarea 

mesajului ”Folosiți chip pentru procesare”. 

 

 

RON     100,00 
 
PIN: 
 

 
RON      100,00 
 
PIN: 
 

Vanzare 
 

INCORECT PIN 
 

Apăsați OK 
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DOAR CHIP 

 

   

În cazul în care terminalul 

are capacitatea de a 

verifica PIN-ul introdus 

pentru un card cu chip 

(denumit PIN offline), 

afișajul va cere 

introducerea PIN-ului.  

Afișajul va arăta un mesaj 

de confirmare referitor la 

faptul că PIN-ul a fost 

introdus corect. În cazul în 

care PIN-ul a fost introdus 

greșit, va fi afișat mesajul 

”PIN INCORECT”.  

Va fi afișat un mesaj 

referitor la ultima încercare 

și clientul va introduce PIN-

ul din nou. 

 

 

Numărul de încercări este limitat. Înainte de ultima 

încercare, afișajul va arăta un avertisment și apoi va 

cere introducerea PIN-ului. 

 

Notă: În cazul în care PIN-ul introdus și confirmat este 

incorect la ultima încercare, terminalul poate afișa 

mesajul ”Introduceți din nou PIN-ul”, însă, de această 

dată, PIN-ul va fi cel online, iar tranzacția va fi procesată 

ca tranzacție online. 

 

 

 

8.6. Setări Wi-Fi 

Terminalele cu conexiune WiFi pot fi conectate la reteaua WiFi securizata a unui 

partener. Din ratiuni de securitate, terminalele de plati pot fi conectate doar la retele 

WPA2. Este responsabilitatea operatorului de terminal sa nu il conecteze la retele 

nesecurizate (in acest caz toate defectiunile terminalului sunt transferate catre 

operatorului acestuia). 

 

 

 

 
RON      100,00 
 
PIN: 
 

PIN 
ULTIMA ÎNCERCARE 

 

 
RON      100,00 
 
Ultima: 
 

 
PIN OK 



ALTE FUNCȚII 

 

66 

8.7. Crearea unui nou profil 

   

După apăsarea tastei F1 (

) în starea implicită a 

terminalului, afișajul va 

indica meniul principal. 

Selectați Supervizor prin 

apăsarea  și confirmați 

prin .  

 

 

În meniul supervizor, 

selectați Setări Wifi cu tasta 

 și confirmați prin tasta 

. 

 

În meniul Setari Wifi, 

confirmati selectia pentru 

Profil nou apasand . 

 

  

 

Terminalul va cere sa 

introduceti ENTER SSID- 

numele retelei securizate 

Wifi. 

Dupa introducerea SSID si 

confirmarea cu , 

terminalul va cere Parola 

(WPA2). Introduceti parola si 

confirmati cu .  

Dupa testarea conexiunii si 

finalizarea ei, terminalul 

prezinta rezultatele testului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setup Wifi 

1-Profil nou 

2-Editeaza profil 

3-Activare Profil 

MENU 

1-Transaction 

2-Supervisor 

3-Technician 

Technician 
 

6-Schimb.par.Sup. 
7-Schimb.Par.Tech. 
8-Setari Wifi 

Profil nou 
 

Enter SSID 

Profil nou 
 

Password(WPA2) 
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8.8. Actualizare terminal  

  
Terminalul descarca o 
notificare de descarcare de 
la centrul de autorizare GPE 
si notifica pe ecran cand 
aceasta operatiune este 
finalizata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dupa confirmarea cu butonul 

verde , terminalul 
listeaza informatia si revine 
la ecranul principal. 

 
 
 
 
 
 

Terminalul va fi actualizat 
automat in 

01:59 
Pastrati terminalul alimentat. 
 
Pentru mai multe info, sunati 
Helpdesk!  

 
  

 
 
Ecranul principal 
prezinta o iconita stanga sus 
in timpul actualizarii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dupa succesul actualizarii, 
se printeaza o chitanta. 

 
 
 Informatie pentru comerciant 
Terminalul a fost actualizat cu 
succes. 
 
Mai multe informatii in sectiunea 
My Terminal sau la mujterminal.cz 
 
 Pentru mai multe info, sunati 
Helpdesk! 

 

  

Info 

Terminalul dvs va 
fi actualizat 

Mai multe info(OK) 
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9. MESAJE EROARE 

CARD REFUZAT 
BANDĂ INVALIDĂ 

Cititorul terminalului nu a putut citi datele de pe card și 
vă va cere să treceți cardul din nou prin cititor. 

CARD REFUZAT 

PAN INVALID 

Numărul de card indicat pe afișaj nu se potrivește cu 

numărul de pe card. 

CARD REFUZAT 

LUHN INVALID 

Numărul de control nu se potrivește cu numărul 

cardului.  Această eroare poate avea loc mai ales în 

cazul în care numărul de card a fost introdus manual. 

CARD NEACCEPTAT Tipul de card nu este autorizat, tranzacția este anulată. 

CARD NEACCEPTAT 
Tipul de card nu este autorizat, tranzacția contactless 

este anulată. 

PENTRU PROCESARE 
FOLOSIȚI CHIP 

Un card hybrid a fost folosit. 

INTRODUCERE 

INVALIDĂ 

Introducerea manuală a numărului de card nu este 

permisă. 

INVALID INPUT După apăsarea unei taste invalide (de ex. alegerea unei 

limbi, introducerea datei de expirare etc.). 

INTRODUCERE 

INVALIDĂ 

TRECEȚI CARDUL 

PRIN CITITOR 

Un card cu chip a fost folosit pentru a finaliza 

preautorizarea. 

TRANZACȚIE 

INVALIDĂ 
Tranzacția nu este autorizată pentru card. 

TRANZACȚIE 

ANULATA 

Tasta roșie, adică Cancel, a fost apăsată, sau a fost 

efectuată o tranzacție neautorizată. 

PROCESARE 

NEREUȘITĂ 

LOT PLIN 

Tranzacția cu chip nu a putut fi realizată, deoarece 

fișierul pentru tranzacții offline este plin. Este necesară 

trimiterea lotului. 

RESPINS  Tranzacția nu poate fi efectuată. 
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FOLOSIȚI CONTACT - 

CHIP 

SAU BANDĂ 

MAGNETICĂ 

Chipul contactless de pe card nu poate fi utilizat. Este 

necesară introducerea unui chip de contact sau, în caz 

de imposibilitate, a unei benzi magnetice.  

 

 
10.  MESAJE AUTORIZARE 

TIMEOUT 
A avut loc o eroare în procesarea tranzacției, iar 

sistemul nu a trimis un răspuns la solicitarea de 

autorizare în cadrul limitei de timp. 

CARDUL NU ESTE VALID 

 

Cardul a expirat sau numărul introdus manual este 

incorect sau datele de pe banda magnetică sunt 

eronate. Tranzacția nu poate fi efectuată. 

CARD NEACCEPTAT 
Cardul nu poate fi folosit pentru tipul de tranzacție 

ales. 

PIN INCORECT 
Clientul a introdus numărul personal (PIN) - 

incorect. 

TRANZACȚIE REPETATĂ 

The same transaction has already been accepted, 
but the response could not be delivered due to loss 
of connection. 

PIN NECESAR 
Tranzacția cu acest card nu poate fi efectuată fără 

introducerea PIN-ului. 

NUMĂR DE ÎNCERCĂRI 

PIN DEPĂȘIT 

Titularul de card a depășit numărul de încercări 

pentru introducerea PIN-ului Tranzacția nu poate fi 

efectuată 

APROBAT Tranzacție aprobată. 

APROBAT - VERIFICARE 

IDENTITATE 

Tranzacția este aprobată și este necesară verificare 

identității titularului de card. Scrieți numărul și tipul 

identificării pe chitanță. 

APELARE AC Apelați Helpdesk. 

APELAȚI AUTORIZAREA 

PRIN VOCE 
Apelați serviciul de autorizare prin voce. 
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REȚINERE CARD  
Banca emitentă a dat o instrucțiune de a reține 

cardul utilizat pentru tranzacție. Urmați instrucțiunile 

date de banca dumneavoastră. 

RESPINS 
Tranzacția nu poate fi efectuată. 
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