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Dacă sunteți în căutarea mai multor răspunsuri la întrebările dumneavoastră, vă rugăm să vizitați site-ul
nostru web www.globalpayments.ro

Sau apelați Helpdesk: +40 312 295 455

sau scrieți email la adresa salessupport@globalpayments.ro

© 2022 Global Payments Europe s.r.o.
Acest document, inclusiv orice atașamente și referințe, este destinat exclusiv nevoilor utilizatorului autorizat al

terminalului POS. Informațiile conținute în acest document („Informațiile”) fac obiectul proprietății intelectuale și al
protecției drepturilor de autor a Global Payments Europe, s.r.o. (denumite în continuare „GPE”) și au natura secretelor
comerciale în conformitate cu prevederile § 504 din Act. Nr 89/2012 Col., Cod civil. Clientul este conștient de obligațiile
legale în legătură cu manipularea Informațiilor.

Informațiile sau orice parte a acestora nu pot fi furnizate sau puse la dispoziție în niciun fel unei terțe părți fără
acordul prealabil, expres, în scris al GPE. În același timp, informațiile nu pot fi utilizate de către Client în alte scopuri
decât cele pentru care sunt utilizate. Pentru a evita orice dubiu, Informațiile sau orice parte a acestora nu pot fi furnizate
sau puse la dispoziție în niciun fel de către companiile care furnizează servicii în legătură cu terminalele POS fără
acordul prealabil, expres, în scris al GPE.

GPE își rezervă, în măsura permisă de legea aplicabilă, toate drepturile asupra acestei documentații și asupra informațiilor
conținute în aceasta. Orice reproducere, utilizare, afișare sau altă publicare sau diseminare a Informațiilor sau a oricărei părți a
acestora prin metode cunoscute sau nedescoperite este strict interzisă fără acordul scris prealabil al GPE. GPE nu este în niciun fel
responsabil pentru erorile sau omisiunile din Informații. GPE își rezervă dreptul, chiar și fără a oferi un motiv, de a modifica sau anula
orice Informație
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INFORMAȚII IMPORTANTE

Așezați terminalul într-un
mediu uscat (de

preferință la temperatura
camerei).

Nu expuneți dispozitivul
la surse directe de

căldură.

Nu introduceți alte
obiecte decât cărțile de
credit în fața cititorului.

Nu așezați obiecte grele
pe dispozitiv.

Nu opriți terminalul în
cazul actualizării de la

distanță (de obicei
noaptea).

Aveți grijă să nu
manipulați terminalul.

Poate fi deteriorat.

Pentru terminalele
mobile GPRS, asigurați o

calitate suficientă a
semnalului.

Furnizorul sau banca vă
va înmâna o cartelă SIM
pentru terminalul GPRS.

Garanția dispozitivului
este de obicei de 12 luni.
Garantia poate fi extinsa.
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OPERARE TERMINAL

După pornirea terminalului, afișajul arată pentru scurt timp informații despre comenzile
interne ale terminalului și după câteva secunde terminalul revine la starea de bază.

Terminal de plată Nexgo N5 Nucleus
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Terminal de plată Nexgo N86 Nucleus

Afișaj terminal de plată
Terminalul are un afișaj grafic tactil complet iluminat din spate. Afișajul arată instrucțiuni

de operare, meniul utilizatorului sau informații despre progresul tranzacției. În colțul din dreapta
sus al afișajului există un LED care indică încărcarea. Când este aprins în roșu, terminalul se
încarcă atunci când este în verde este complet încărcat.
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Cititor de carduri
1. Cititor de carduri cu bandă magnetică - Cititorul este

folosit pentru a trece cardul de plată printr-un slot
longitudinal situat în partea dreaptă a terminalului. Cardul
poate fi glișatîn orice direcție, adică de sus în jos sau de
jos în sus cu o bandă magnetică întotdeauna spre
terminal.

2. Cititor de carduri cu cip - În partea dreapta a terminalului
se afla un slot pentru introducerea unui card dotat cu cip.
Cardul este introdus cu cipul în sus și rămâne în cititor
până la finalul tranzacției, adică până când apare
mesajul„Vă rugăm să scoateți cardul”.

3. Cititor fără contact - Cititorul de carduri fără contact este
activat implicit. Este situat în capacul imprimantei
deasupra ecranului tactil al terminalului, trebuie doar să
apropiații cardul de capacul imprimantei din partea de
sus a terminalului.

Inlocuire imprimanta și hartie
Imprimanta este situată în partea de sus a terminalului. Terminalul vine cu o rolă (rulă) de

hârtie. Epuizarea roleide hârtie este indicată de o bandă roșie la imprimare. Procedura de înlocuire
a discului este următoarea:

1. Deschideți tava rolei de hârtie răsturnând capacul
superior al imprimantei termice din partea de sus a
terminalului, așa cum se arată în ilustrație.

2. Nu forțați deschiderea capacului de hârtie și aveți grijă
sporită în timpul înlocuirii. Utilizați numai hârtie
recomandată de producător (lățime 57 mm și diametru
40 mm).

3. Rupeți o tură de hârtie înainte de a introduce rola.
Introduceți rola în terminal astfel încât aproximativ 1 cm
de hârtie să se ridice deasupra capacului din spate al
terminalului și închideți capacul.

Pornirea și oprirea terminalului
Terminalul este pornit prin apăsarea butonului rotund din partea stângă a terminalului

timp de 2-3 secunde. Pentru a opri terminalul, apăsați butonul rotund din partea stângă a
terminalului până când apare „power off; reboot; airplane mode; silent mode”. Selectați power off
și confirmați OK.
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Stație de încărcare
Stația de încărcare este folosită pentru încărcarea terminalului, este furnizata doar cu

unele terminale. Unele tipuri sunt folosite doar pentru a încărca terminalul, iar unele oferă variante
de comunicare suplimentare (Ethernet, Wifi).

Tipăriți o copie a confirmării ultimei tranzacții
Terminalul vă permite să imprimați o copie a confirmării ultimei tranzacții efectuate,

procedura de imprimare este următoarea.

1. Apăsați pentru a selecta „Meniu”.
2. Apăsați pentru a selecta „comerciant”
3. În meniu, selectați elementul „Tipărește copia chitanței” a ultimei tranzacții
4. Rupeți această chitanță și selectați OK dacă doriți să imprimați și o copie a chitanței pentru clienți.
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TRANZACȚII DE PLATĂ DE BAZĂ

Terminalul este de obicei configurat pentru a suporta tipurile de plată de bază ale
tranzacțiilor. Acestea includ urmatoarele tranzacții:

VÂNZARE - Tranzacția „Vânzare” este utilizată dacă doriți să faceți o deducere imediată a sumei
pentru bunurile sau serviciile achiziționate de către deținătouli cardului de plată.

RESTITUIRE - Tranzacția „Restituire” este utilizată în cazul returnării bunurilor plătite înapoi către
comerciant și returnarii contravalorii bunurilor înapoi în contul clientului. Această tranzacție poate
fi efectuată folosind un card de plată magnetic, cu cip sau contactless (inclusiv prin intermediul
telefonului mobil sau al ceasului). Este adevărat că dacă vânzarea s-a făcut cu un card de plată,
fondurile ar trebui returnate cu același card de plată. Acest tip de tranzacție nu are nicio legătură
cu tranzacția inițială.

ANULARE - Tranzactie „Anulare” vă permite să anulați orice tranzacție executată sau o tranzacție
care nu este mai veche de 95 de zile (în funcție de configurația terminalului). De exemplu, o
tranzacție cu o sumă incorectă.

Vânzare
Tranzacția „Vânzare” este operațiunea de bază a terminalului, care stă la baza decontării
(transferului) sumei introduse din contul titularului cardului în contul operatorului terminalului.

Apăsați pictograma „Tranzacții” din meniu. Terminalul poate suporta următoarele tranzacții, a
căror listă depinde de setările terminalului:

● Vânzare

● Restituire
● Quasi-Cash
● Castig la jocul de noroc
● Anulare

➔ Anulați ultima tranzacție
➔ Anulați tranzacția din istoric
➔ Anulați o tranzacție de pe alt terminal

● Preautorizare
● Preautorizare progresivă
● Finalizarea preautorizarii
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Dacă parametrul de selecție a monedei este activat în
setările terminalului (valid pentru toate tipurile de
tranzacții), pe ecranul terminalului va fi afișat meniul
cu valutele acceptate. Moneda dorită poate fi
selectată apăsând butonul cu moneda respectiva.
Dacă această selecție nu este activată, moneda țării
dvs. sau moneda implicită a țării dvs. este setată
automat.

Monedele acceptate includ: CZK, EUR, USD, GBP, RON
și HUF. Monedele acceptate pot varia în țara dvs.

SFAT: în cazul în care terminalul nu oferă alte valute,
este posibil sa se solicite activarea altor valute pe
linia clientului.

OPȚIONAL - bacsis
Pentru a introduce un „Bacsis”, clientului i se solicită
să îl introducă prin afișarea mesajului „Introduceți
Bacșiș”. După introducerea valorii, apăsați OK.
Dacă doriți să săriți peste această etapă, apăsați OK
fără a introduce suma aferenta bacsisului.
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OPȚIONAL - număr de referință
Dacă terminalul dvs. are o funcție activă „Număr de
referință”, terminalul vă va solicita să o completați.
Aici pot fi introduse până la 20 de caractere
alfanumerice. După introducerea valorii, apăsați OK.
Dacă doriți să săriți peste aceasta etapa, apăsați OK
fără a introduce numărul de referință.
Acest număr este folosit pentru a identifica fiecare
tranzacție și pentru a potrivi ulterior tranzacțiile din
sistemele comerciantului.

Terminalul vă solicită să introduceți, să glisați sau să introduceți cardul. Când introduceți un card
cu cip după citirea datelor cardului, terminalul vă solicită să introduceți codul PIN. Când cartela
magnetică este citită corespunzător, numărul cardului este afișat, în funcție de setările din sistem.
Dacă cardul nu este glisat corect, mesajul „Cardul nu este acceptat „și tranzacția este anulată
automat.
Dacă este introdus un card neacceptat, terminalul afișează mesajul „Card nu este permis”. Dacă
cardul nu este retras, introdus sau atașat, tranzacția este anulată automat după o întârziere.
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OPȚIONAL - selectarea limbii
Dacă selectarea limbii pentru afișarea textului pe
terminal sau tipărirea unei chitanțe pentru titularul
cardului de plată este activată în setări, selecția limbii
va fi afișată automat.

Limba necesară este setată în sistemul de
management al terminalului GPE. Dacă selecția nu
este activată, limba determinată pe baza parametrilor
terminalului sau a cardului de plată este setată
automat.

Limbile acceptate includ: cehă, slovacă, engleză,
maghiară, română, germană și multe altele.

După introducerea codului PIN, se începe procesarea tranzacției. Pe afișajul terminalului sunt
prezentate mesaje informative despre procesarea în curs, de exemplu: „Trimis”.

Terminalul informează despre procesarea cu succes a tranzacției printr-un semn pe ecran, vezi
„Poza”.
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După imprimarea chitanței pentru comerciant, terminalul vă va solicita să rupeți chitanța. Rupeți
chitanța și apăsați OK. După confirmare, se va tipări o copie a chitanței clientului. Terminalul
poate fi setat și astfel încât chitanțele să fie tipărite la confirmarea operatorului, ca apoi să fie
posibilă imprimarea opțională.
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Restituire
Tranzacția de restituireeste utilizată în cazul returnării bunurilor plătite înapoi către

comerciant și returnarii fondurilor pentru bunuri înapoi în contul clientului. Această tranzacție
poate fi efectuată folosind un card de plată magnetic, cu cip sau contactless. Este adevărat că
dacă vânzarea s-a făcut cu un card de plată, fondurile ar trebui returnate cu același card de plată.
Acest tip de tranzacție nu are nicio legătură cu tranzacția inițială.

1. Selectați „Restituire” în meniu.

2. Introduceți parola și apăsați OK pentru a confirma.

3. Terminalul vă solicită să introduceți suma. Suma este introdusă, inclusiv zecimale. Pictograma

portocalie poate fi folosită pentru a șterge ultimul caracter. Confirmați intrarea apăsând butonul OK.

4. Terminalul vă solicită să introduceți, să glisați,, să introduceți manual sau să atașați un card.

5. Tranzacția va fi verificată (va fi afișat text: no Sent ’)

6. .Dacă tranzacția este aprobată, apare codul „ACCEPTAT.

7. Rupeți această chitanță și selectați „CONTINUA”.
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Anulați ultima tranzacție
Anulare ultima tranzacție „vă permite să anulați ultima tranzacție finalizată cu succes pe terminal.

1. Selectați „ANULARE” în meniu

2. Introduceți parola și apăsați OK pentru a confirma.

3. În meniu, selectați „Anulați ULTIMA TRANZACȚIE”

4. Dacă tranzacția este aprobată, se afișează codul „ACCEPTAT”.

5. Rupeți această chitanță și selectați „CONTINUA”.

6. Model de chitanță pentru comerciant
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Anularea oricărei tranzacții - din Istorie
Anularea tranzacției vă permite să anulați orice tranzacție executată sau o tranzacție nu mai
veche de 95 de zile (în funcție de configurația terminalului). De exemplu, o tranzacție cu o sumă
incorectă.

1. Selectați „ANULARE” în meniu

2. Introduceți parola și apăsați OK pentru a confirma.

3. În meniu, selectați „ANULARE DIN ISTORIC”

4. Selectați „TRANZACȚIE”.

5. În meniu, confirmați cu butonul „Anulați tranzacția”.

6. Terminalul vă va solicita să selectați anularea totală sau parțială. Dacă selectați „parțial”, urmează

ecranul pentru introducerea sumei corespunzătoare de anulat

7. Dacă tranzacția este aprobată, va fi afișat codul „ACCEPTAT”.

8. Rupeți această chitanță și selectați „CONTINUA”.
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Anularea oricărei tranzacții - de pe alt terminal
Anularea tranzacției vă permite să anulați orice tranzacție executată sau o tranzacție nu mai
veche de 95 de zile (în funcție de configurația terminalului). De exemplu, o tranzacție cu o sumă
incorectă.

1. Selectați „ANULARE” în meniu

2. Introduceți parola și apăsați OK pentru a confirma.

3. În meniu, selectați elementul „ANULARE DE LA ALT TERMINAL”

4. Terminalul vă solicită să introduceți informații despre tranzacție, după ce ați introdus confirmați cu

butonul „OK”

5. Dacă tranzacția este aprobată, se afișează codul „ACCEPTAT”.

6. Rupeți această chitanță și selectați „CONTINUA”.

19



20



TRANZACȚII ȘI SERVICII SUPLIMENTARE

Cashback
O tranzacție „cashback” este o combinație de „Vânzare” și o tranzacție de „Retragere de numerar”.

Atunci când plătește pentru o achiziție peste o anumită sumă, un deținător de card poate solicita
o plată în numerar. Tranzacția este destinată produselor cu card Mastercard și VISA. Tranzacția
cashback poate fi parțial autorizată dacă soldul cardului acoperă suma vânzării fără CB, alte
opțiuni vor fi reversate.

1. Selectați „Vânzări” din meniu. Odată selectat, veți fi redirecționat către ecranul de introducere a

sumei.

2. Terminalul vă va cere să introduceți suma, după ce ați introdus confirmați cu butonul „OK”

3. .Terminalul vă solicită să introduceți un cashback, după ce ați intrat confirmați cu butonul „OK”

4. După introducerea sumei vânzărilor și a rambursării, va apărea ecranul Rezumat pentru a confirma

faptul că este „CORECT”.

5. Terminalul vă solicită să introduceți, să glisați, să introduceți manual sau să atașați un card.

6. Tranzacția este verificată (este afișat textul: „TRIMIS”).

7. Dacă tranzacția este aprobată, caracterul va fi afișat ca în imagine. Caracterul poate fi diferit în

funcție de tipul cardului

8. Rupeți această chitanță și selectați „CONTINUA”

9. Model de chitanță pentru comerciant.
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MOTO (Comandă prin corespondență – Comandă telefonică)
Este o tranzacție (selectare în meniul „MOTO”) cu introducerea manuală a cardului, al cărei flux
constă în următorii pași:

1. Introduceți suma

2. Introduceți numărul de referință (dacă este activat în configurație)

3. Introduceți numărul cardului (PAN)

4. Introduceți data de expirare a cardului

5. Proces de autorizare per oaspete

6. Imprimarea chitantelor
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Castig la jocul de noroc (Gambling winnings)
Tranzacția „Plătirea câștigurilor” poate fi utilizată în cazul plății câștigurilor în contul clientului.
Această tranzacție nu se poate face prin introducere manuală. Plata câștigurilor este autorizată și
/ sau respinsă de emitent ca tranzacție online.

1. În meniu, selectați elementul „Castig la jocul de noroc”. După selecție, veți fi redirecționat către

ecranul de introducere a parolei comerciantului.

2. Terminalul vă solicită să introduceți suma, după ce ați introdus, confirmați cu „OK”.

3. Terminalul vă solicită să introduceți un număr de referință ca un câmp obligatoriu.

4. Terminalul vă va solicita să introduceți sau să glisați cardul. Această tranzacție nu permite plata

fără contact sau introducerea manuală.

5. Tranzacția va fi verificată.

6. Dacă tranzacția este aprobată, vei vedea un semn ca cel din imagine. Caracterul poate varia în

funcție de tipul de card utilizat.

7. Rupeți această chitanță tipărită și selectați „CONTINUA”.
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Quasi-Cash
Aceasta este o tranzacție care este foarte asemănătoare cu tranzacția „Restituire”. În timp ce
într-o tranzacție „Restituire”, deținătorul cardului selectează o sumă monetară după plată, într-o
tranzacție Quasi Cash, deținătorul cardului selectează jetoane, cecuri, cupoane sau alte bunuri de
natură financiară. Prin însăși natura sa, acest tip de tranzacție este destinat în primul rând utilizării
în cazinouri.

1. Selectați elementul „Quasi-Cash” din meniu.

2. Terminalul vă solicită să introduceți suma, după ce ați introdus, confirmați cu „OK”

3. Terminalul vă solicită să introduceți, să glisați sau să introduceți manual datele cardului.

4. Tranzacția va fi verificată.

5. Dacă tranzacția este aprobată, vei vedea un semn ca cel din imagine. Caracterul poate varia în

funcție de tipul de card utilizat

6. Rupeți această chitanță tipărită și selectați „CONTINUA”.
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Vânzări în rate
După ce cardul este autorizat și codul PIN este introdus, clientul poate primi o ofertă de plată în
rate. Dacă este necesară semnătura clientului, următoarele casete de dialog sunt afișate numai
după ce semnătura a fost verificată. În caz contrar, tranzacția va fi anulată

Acest meniu contine următoarele casete de dialog:

- Dialog de confirmare dacă doriți ca clientul să accepte oferta în rate (numai interogare +
butoane Da / Nu OK / Anulare)

- Dialog cu lista de oferte sau cu opțiunea „Plătiți integral”

Dialogul cu lista de meniuri este afișat timp de 2 minute. Dacă clientul nu ia nicio măsură, se
afișează un alt dialog pentru a vedea dacă clientul are nevoie de mai mult timp. Acest dialog este
afișat timp de 30 de secunde. Dacă clientul tot nu răspunde, tranzacția va fi anulată.

Dialogul cu lista de meniu are trei variante:

1. În cazul în care centrul de autorizare prezintă o oferta de vanzare în rate, care poate fi
achitata doar într-o singura rata

2. În cazul în care oferta de vânzare în rate  vine de la centru de autorizare cu o singura
opțiune - clientul trebuie sa introducă pe ecranul cu oferta de rate numărul de rate în care
dorește sa ramburseze suma și apoi sa confirme alegerea.

3. În cazul în care oferta vine de la centru de autorizare în rate cu mai multe opțiuni - este
necesar sa alegeți una dintre opțiunile oferite, sau sa plătiți în totalitate, daca aceasta
optiune este disponibila

OPȚIUNEA 1
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OPȚIUNEA 2

27



OPȚIUNEA 3
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Preautorizare
Aceasta este o blocare a sumei de pe cardul/contul clientului (selectare din meniul Tranzacție
„PREAUTORIZARE”). Operațiunea conține următorii pași:

1. Introduceți suma

2. Introduceți numărul de referință (dacă este activat în configurație)

3. Preautorizarea cardului

4. Proces de autorizare per oaspete

5. Imprimarea chitantelor
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Creșterea valorii preautorizate
Folosit pentru a crește suma de preautorizare blocată. Este deci necesar să se cunoască datele
din preautorizarea inițială și anume: TID, data tranzacției și numărul de ordine.

O creștere a preautorizării este posibilă și din detaliile istoricului tranzacțiilor.

Cursul tranzacției constă din următorii pași:

1. Introduceți datele de autorizare originale

2. Introduceți suma cu care dorim să creștem preautorizarea

3. Introduceți numărul de referință (dacă este activat în configurație) - opțional

4. Introduceți ultimele 4 cifre ale cardului care a fost folosit pentru preautorizare (Atenție: dialogul de

preautorizarea cardului nu este afișat)

5. Proces de autorizare per oaspete

6. Imprimarea chitantelor
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Finalizarea preautorizarii
Este folosit pentru a procesa preautorizarea și toate incrementele acesteia. În încheiere, este
necesar, că și în cazul majorării, să cunoașteți datele din preautorizarea inițială.

Atenție: suma finală de reziliere nu trebuie să fie mai mare decât preautorizarea inițială majorată
cu toate treptele.

Încetarea preautorizarii este posibilă și din detaliile istoricului tranzacțiilor.

Operațiunea Constă din următorii pași:

1. Introduceți datele de autorizare originale

2. Introduceți suma finală totală

3. Introduceți numărul de referință (dacă este activat în configurație)

4. Citirea cardului (sau introducerea ultimelor 4 cifre ale cardului)

5. Proces de autorizare per oaspete

6. Imprimarea chitantelor
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Tranzacții DCC

În plus, vânzările standard sau preautorizarea pot include date pentru DCC.

Acestea sunt:

● Selectarea valutei
● Confirmare DCC

La finalul preautorizarii, dacă s-a constatat că autorizarea inițială a fost efectuată cu DCC, se
afișează un meniu de confirmare, indiferent dacă doriți să încheiați tranzacția cu DCC sau dacă
doriți să terminați preautorizarea fără DCC.
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GESTIUNEA TERMINALELOR

Istoricul tranzacțiilor
1. Selectați „Meniu

2. Selectați „Comerciant” în meniu

3. Introduceți parola, dacă este necesar, și apăsați OK pentru a confirma

4. Selectați „Istoricul tranzacțiilor” din meniu

5. Selectați tranzacția pe care o căutați pentru a vedea detaliile tranzacției

6. A. Terminalul va afișa detaliile tranzacției

B. Terminalul va afișa opțiunea „Partajare/Imprimare chitanță” și va anula tranzacția

7. A. Terminalul va afișa detaliile tranzactiei de preautorizare

B. Pe lângă opțiunile „Partajare/Imprimare chitanță și Anulare tranzactie”, terminalul va afișa și

opțiunea de preautorizare „Mărire” sau „Finalizare”
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Subtotal
În cazul în care operatorul solicită tipărirea unui rezumat al tranzacțiilor care au avut loc de

la ultimul termen limită, este posibil să se utilizeze serviciul „Subtotal”. Serviciul „Subtotal” vă
permite să comparați numărul de tranzacții cu lista care este procesată în centrul de autorizare.

1. Selectați „Meniu

2. Selectați „Comerciant” în meniu

3. Introduceți parola, dacă este necesar, și apăsați OK pentru a confirma.

4. În meniu, selectați elementul „Inchidere Lot Și Rapoarte”

5. Selectați „Subtotal” în meniu
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Închidere registru și raportare
Terminalul stochează toate tranzacțiile care sunt efectuate în memoria internă și este setat să
verifice inchiderea registrului centrul de autorizare, procesat de obicei o dată pe zi. Închiderea cu
succes a termenului limită este necesară pentru decontarea tranzacțiilor în favoarea
comerciantului.

1. Selectați „Meniu

2. Selectați „Comerciant” în meniu

3. Introduceți parola, dacă este necesar, și apăsați OK pentru a confirma

4. În meniu, selectați elementul „Inchidere Lot Și Rapoarte”

5. Selectați „Inchidere Totala” în meniu
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Terminalul meu - trimiterea unui mesaj de eroare
Selectați „Terminalul meu” în meniu. Dacă doriți să trimiteți un mesaj de eroare, trebuie să apăsați
acest buton. La rezolvarea problemei, vă rugăm să furnizați informații, în mod ideal cu ora la care
ați apăsat butonul „Trimite mesaj de eroare”.
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ALTE FUNCȚII

Terminalul vă permite să efectuați alte funcționalități care sunt legate de funcționarea
terminalului. Aceste funcționalități vă vor ajuta să rezolvați o situație neobișnuită care poate
apărea în timpul funcționării terminalului.

Test de conexiune (HANDSHAKE)
Terminalul oferă funcționalitatea care vă permite să controlați conexiunea terminalului la sistemul
furnizorului terminalului de plată. În cazul oricăror probleme, este posibil să se verifice dacă
conexiunea terminalului la sistem este OK.

1. Selectați „Meniu

2. Selectați „Supervisor” din meniu

3. Introduceți parola, dacă este necesar, și apăsați OK pentru a confirma

4. Selectați „Handshake” în meniu

5. Banca este contactată, afișând „TRIMIS” dacă operațiunea a avut succes

6. Dacă conexiunea are succes, se afișează codul „SUCCESS”.
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Actualizare manuală a terminalului
În aplicația terminal, este posibil să porniți manual actualizarea terminalului direct din meniu.

1. Atingeți „Actualizare” pe ecran

2. Apăsați „Meniu

3. Selectați „Actualizare”

4. Confirmați „Actualizare”
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