OS PAY MANUAL
T103 | T103P | x8006

VERSION 2.0.1

OPENSOLUTION NORDIC AB
Lindholmspiren 3A, SE-417 56 Gothenburg, Sweden | 010-410 2000 | support@opensolution.se

VÄLKOMMEN TILL OPENSOLUTION
Tack för att ni har valt en betalterminal från OpenSolution. Genom att själva driva utvecklingen av innovativa
betalningsmjukvaror har OpenSolution etablerat sig som totalleverantör till ett stort antal ledande aktörer inom
de nordiska marknaderna.
Vid frågor eller om fel uppstår så finns vår support tillgänglig, ring 010 – 410 2000 eller maila support@
opensolution.se.

OM OPENSOLUTION
HELHETSLÖSNINGAR FÖR KORT- OCH KONTANTBETALNINGAR
OpenSolution Nordic AB tillhandahåller helhetslösningar för kassa- och betalningssystem. Vi arbetar som en
helhetsleverantör och med egenutvecklade programvaror. Bolagsgruppen är verksam i hela Norden.
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VIKTIG INFORMATION
Observera att produkten endast är en betalterminal och omfattas därför inte av SKVFS 2009:1 (Kassalagen). Om
verksamheten faller innanför ramen av gällande lagstiftning rörande kassaregister måste produkten utökas med
ett godkänt kassaregister.
Om betalterminalen inte använts under två minuter går den automatiskt över till strömsparläge. Tryck på valfri
knapp för att komma ur strömsparläge.
Betalterminal av modellen T103P Wifi/3G innehåller ett så kallat litiumjonbatteri. Dessa batterityper klarar cirka
300 till 500 laddningscykler.
För att komma upp i 500 laddningscykler bör följande beaktas:
Förvara betalterminalen i rumstemperatur (20–25 grader Celsius). Ett litiumjonbatteri tappar
laddningskapacitet i extremt kalla och varma temperaturer.
Om betalterminalen inte ska brukas under en lång period framåt bör batteriet laddas till 50 %, och förvaras
utanför betalterminalen i cirka 8 grader Celsius (lämpligtvis i ett kylskåp).
I cykler om 30 laddningar bör batteriet laddas ur helt innan det laddas upp det igen. Detta nollställer
batteriets ”digitala minne” och förlänger batteriets livslängd.
Ett litiumjonbatteri får aldrig vara urladdat över en lång tidsperiod då detta göra att batteriets celler oxiderar
i snabbare takt. Detta i sin tur leder till en förkortad livslängd.
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KOM IGÅNG
OS PAY T103
PAKETETS INNEHÅLL

1 Betalterminal
1 Kvittorulle 57mm
1 Nätaggregat
1 Skärmskydd

ÖVERSIKT

1
8
9
2

3

6
7

4
1. Kvittoskrivare (T103 + T103P)
2. Pekskärm
3. Tab - meny
4. Cancel – avbryt
5. Clear – radera

6. Enter – OK
7. Chipkortsläsare
8. Magnetkortläsare
9. Kontaktlös läsare
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5

MONTERING

1. Ta av locket på undersidan för att komma ut
betalterminalens kontakter

2. Anslut nätverkskabeln i betalterminals Ethernet
port.

3. Sätt i strömadaptern i betalterminal enligt bilden ovan och sedan i vägguttag. Sätt sedan på locket igen.
Sätt in nätaggregatet i ditt vägguttag och starta upp betalterminalen genom att hålla ner röd knapp i cirka
6-8 sekunder. Glöm inte att sätta in medföljande kvittorulle innan gör ett testköp. För att öppna locket till
kvittorullen på betalterminalen lyft försiktigt i den böjbara plastplattan på toppen av kvittoskrivaren.
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OS PAY T103P WIFI/3G
PAKETETS INNEHÅLL

1 Betalterminal
1 Sim kort
1 Kvittorulle 57mm
1 Batteri
1 Laddare (två delar)
1 Skärmskydd

ÖVERSIKT

1

8

9
2
11

3

6
10
4

1. Kvittoskrivare (T103 + T103P)
2. Pekskärm
3. Tab - meny
4. Cancel – avbryt
5. Clear – radera

6. Enter – OK
7. Chipkortsläsare
8. Magnetkortläsare
9. Kontaktlös läsare
10. Batteri (T103P)
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7

5

11. Ladduttag (T103P)

MONTERING

1. Ta av locket på undersidan av betalterminalen.

2. Sätt i SIM kortet enligt bilden ovan.

3. Sätt i batteriet och stäng luckan. För att ladda batteriet sätts strömadaptern in i sidan av betalterminalen och
sedan i ett vägguttag. Starta upp betalterminalen genom att hålla ner röd knapp i cirka 6-8 sekunder. Glöm inte
att sätta in medföljande kvittorulle innan ett testköp. För att öppna locket till kvittorullen på betalterminalen lyft
försiktigt i den böjbara plastplattan på toppen av kvittoskrivaren.
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OS PAY X8006
PAKETETS INNEHÅLL

1 Betalterminal
1 POE adapter
1 Nätverkskabel
1 Skärmskydd

ÖVERSIKT

9
2
8

3

6

4
1. Kvittoskrivare (T103 + T103P)
2. Pekskärm
3. Tab - meny
4. Cancel – avbryt
5. Clear – radera

6. Enter – OK
7. Chipkortsläsare
8. Magnetkortläsare
9. Kontaktlös läsare
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7

5

MONTERING

1. Sätt i nätverkskabeln i dosan som är
fastmonterad i betalterminalen.

2. Sätt i samma nätverkskabel i POEadaptern i uttaget som heter POE.

3. Sätt i nätverkskabeln från routern/
switchen i POE-adaptern i uttaget som
heter LAN. Terminalen startar när POEadaptern sätts i ett vägguttag. För att
stänga av betalterminalen tar du ut POEadaptern från vägguttaget.
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MENYER OCH FUNKTIONER
FUNKTIONER
Inställningar och licens: Vid varje dagsavslut och när ”Systemmenyn” stängs hämtar betalterminalen
hem inställningar och licenser från OpenSolution server.

MENYER
Ångra senaste köp/retur: Makulerar den senaste transaktionen.
Återköp: Genomför retur på valfritt belopp.
Transaktionslista: Visar och skriver ut transaktionslistor.
Skriv ut senaste: Skriver ut senaste dagsavslut eller kvitto.
Diagnostik: Kör diagnostik på terminalen mot servrar.
Systemmeny: Meny för systeminställningar. Lösenordskyddad med dagens datum (med formatet
MMDD).
Språk: Ändra språk för systemmenyn.
Status: Visar systemstatus för betalterminalen.
Visa inställningar: Visa systeminställningar.
Skriv ut inställningar: Skriver ut systeminställningar.
Host logon: Verifierar kontakten med banken.
Skriv ut S och F [0]: Skriver ut lista på transaktioner sparade i terminalen (Store and Forward).
Antalet som finns i listan visas inom hakparentesen.
Skriv ut senaste transaktionen: Skriver ut parametrar för senaste transaktionen.
Skriv ut transaktionslista (0): Skriver ut transaktionslista. Antalet transaktioner står inom
parentesen.
Hämta nya parametrar: Hämtar nya parametrar från banken.
Skicka terminallogg: Skickar terminallogg med EMV-loggar. Välj i menyn som visas OSPay för
korrekt server.
Nätverksinställningar: Ställer in nätverksinställningar.
WiFi: Endast för T103 och T103P, ställer in anslutningspunkter för WiFi.
3G / GSM: Endast för T103 och T103P, Ställer in inställningar för 3G.
Självtest: Genomför självtest av betalterminalen.
Sätt loggnivå: Sätter loggnivån för EMV-loggar.
Driftläge: Sätter betalterminalen i driftläge.
Start PM4: Startar manuell nedladdning av programvara.
Starta om terminalen: Start om terminalen.
Fabriksmeny: Öppnar fabriksmenyn. Endast för administratörer.
Dagsavslut: Visar alla gjorda dagsavslut på betalterminalen.
Avancerade inställningar: Meny för avancerade inställningar.
Visa inställningar: Visar och skriver ut terminals alla inställningar.
Uppdatera terminal: Kontrollerar och eventuellt installerar ny programvara.
WiFi av/på: Endast för T103 och T103P, stänger av WiFi antennen.
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INSTÄLLNINGAR
VALBARA INSTÄLLNINGAR
Samtliga valbara inställningar kan endast aktiveras av teknisk support. Kontakta dem för att aktivera de
funktioner som önskas.
Följande inställningar finns att tillgå:
ChipXpress: Funktionen innebär att betalterminalen autentiserar kortköp under 200 SEK utan pinkodsfråga.
Funktionen måste godkännas av din inlösare innan den kan aktiveras i betalterminalen. Denna funktion går
även att tidsstyra. Observera att inte alla kontokort har stöd för funktionen.
Dricks: Aktivera fråga om dricks (totala beloppet) för gästen innan insättning av kontokort. Det finns även
möjlighet att ange mellan vilka tider på dygnet drickfunktionen skall vara aktiverad.
Dagsavslutstid: Förvalt är 00:00 varje dag vilket kan ändras till valfri tid.
Ören: Betalterminalen har ören avaktiverat vid leverans.
Antal kvitton: Vid leverans är detta val inställt på ett kvitto till kunden och ett kvitto till säljstället, d.v.s. två
exemplar totalt. Inställning kan ändras att endast få ett kvitto till kunden, d.v.s. ett exemplar totalt.
Lösenord för återköp: Ett lösenord går att specificeras i betalterminalen som skall användas av kassören vid
återköp. Detta för att förhindra obehöriga från att otillåtet genomföra återköp.

APPLIKATIONSLÄGEN
Följande applikationslägen finns att tillgå
TablePayment: Med funktionen aktiverad kan användaren via betalterminalen ansluta mot OpenSolutions
PC baserade kassasystem OpenSolution Retail System 4.0, för att hämta upp bord samt betalslå dessa mot
önskat betalsätt. Funktionen är licensstyrd och går endast att aktivera mot avtal.
StandAlone: Betalterminalen fungerar som en kortbetalningsstation med beloppinmatning.
Pinpad: Betalterminalen fungerar som en kassakopplad kortbetalningsstation (går att koppla med antingen
Serialkontakt eller IP till kassan beroende på betalterminalsmodell).

NAVIGERING
Det finns olika steg för navigering av terminals menyer och funktioner
1. Längst ner på pekskärmen finns det knappar som är tryckbara, knappen visar vad den utför för
funktion.
2. Varje menyrad har en siffra framför sig. Tryck på respektive siffra på betalterminalen för att öppna
menyn/funktionen.
3. Funktionsknappar på tangentbordet: Enter = Godkänn inmatning, Clear = Radera inmatade tecken,
Cancel = Avbryt/gå bakåt, Tab = Öppna menyn.
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ANVÄND BETALTERMINALEN
GENOMFÖR KORTKÖP
Ange belopp
0

1. Ange önskat belopp med hjälp av siffertangenterna.
Meny

Köp

2. Tryck på ”Enter” för att starta kortbetalningen.

Använd kort

99,00 SEK

Använd kort

99,00 SEK

3. På skärmen visas ”Använd kort” samt beloppet som skall
betalas. Tryck på första siffran på kortet för att börja manuell
inmatning av kortnummer.

4. Sätt i kortet i botten på betalterminalen alternativt dra
magnetremsan på sidan. Kontaktlöst kort läggs ovanpå skärmen.

Ange din kod

99,00 SEK

5. Kunden anger sin kod. Om kunden inte kan sin pinkod kan
denne välja att göra ett signaturköp genom att trycka på ”Clear”

För signatur välj

6. Tryck på ”Enter” för att godkänna koden.

7. Ta ut kortet efter att kvittot har skrivits ut.
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MAKULERA SENASTE TRANSAKTION
Meny

/@; \

1. Tryck på ”Meny” på skärmen eller på knappen ”Tab”.

2. Tryck på 1 för att makulera senaste transaktionen. Är detta inte
möjligt visas det på skärmen. Makuleringskvitto skrivs ut när det är
klart.

1

ÅTERKÖP AV VALFRITT BELOPP
OBS: Denna funktion kan lösenordskyddas. Kontakta teknisk support för att aktivera funktionen.

Meny

/@; \

ABC

2

1. Tryck på ”Meny” på skärmen eller på knappen ”Tab”.

2. Tryck på 2.

Ange returbelopp
0

3. Ange önskat returbelopp med hjälp av siffertangenterna.
Meny

Retur

4. Tryck på ”Enter”.

Använd kort

99,00 SEK

Använd kort

99,00 SEK

5. På skärmen visas ”Använd kort” samt beloppet som skall
betalas. Tryck på första siffran på kortet för att börja manuell
inmatning av kortnummer.

6. Sätt i kortet i botten på betalterminalen alternativt dra
magnetremsan på sidan. Kontaktlöst kort läggs ovanpå skärmen.

7. Ta ut kortet efter att kvittot har skrivits ut.
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SKRIV UT SENASTE KVITTO/DAGSAVSLUT
Meny

/@; \

JKL

1

4

1. Tryck på ”Meny” på skärmen eller på knappen ”Tab”.

2. Tryck på 4.

ABC

2

3. Tryck på 1 för senaste köp eller 2 för senaste dagsavslut.

VISA/SKRIV UT TRANSAKTIONSLISTOR
Meny

/@; \

DEF

3

1. Tryck på ”Meny” på skärmen eller på knappen ”Tab”.

2. Tryck på 3.

Ange lösenord

Avbryt

OK

1. Dagens transaktion

2. Alla transaktioner
3. Nolställ

3. Betalterminal kommer att fråga om lösenord vilket är dagens
månad följt av datum i formen MMDD. Till exempel blir lösenordet
för den 16 januari ”0116”.

Följande val finns för olika utskrifter.
Val 1 Alla: Visar samtliga köp som gjorts sedan senaste
dagsavslutet på skärmen. För att bläddra i listan används
höger- och vänsterpilarna på skärmen. Visningen sker
endast på skärmen.
Val 2 Sammanställning: Visar antal kortköp per
betalkortstyp (t.ex. Visa, Amex, Diners) och totalbelopp som
har gjorts sedan senaste dagsavslutet. Visningen sker endast
på skärmen.
Val 3 Skriv ut rapport: Skriver ut en rapport över försäljning
per betalkortstyp (t.ex. Visa, Amex, Diners) som gjorts sedan
senaste dagsavslut via betalterminalens skrivare.
Val 4 Skriv ut alla: Skriver ut en lista på alla transaktioner
som gjorts sedan senaste dagsavslut via betalterminals
skrivare.
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ÖPPNA SYSTEMMENYN
Meny

/@; \

MNO

6

1. Tryck på ”Meny” på skärmen eller på knappen ”Tab”.

2. Tryck på 6 för att öppna menyn ”System”.

Ange lösenord

Avbryt

OK

3. Betalterminal kommer att fråga om lösenord vilket är dagens
månad följt av datum i formen MMDD. Till exempel blir lösenordet
för den 16 januari ”0116”.

4. Tryck på ”Enter” (grön knapp).

T103 OCH T103P - ANSLUT TILL 3G
Öppna systemmenyn för att komma åt inställningarna.
1. ...
2. ...
3. 3G / GSM
4. ...
<

DEF

1. Tryck på höger- eller vänsterpil på skärmen för att bläddra tills
menyn ”3G / GSM” visas.
>

3

1. Open Solution *
2. Telenor SE
3. Tele2 Comviq
4. Telia

2. Tryck på motsvarande siffra på betalterminalen för att aktivera
valet.

3. Välj i listan med respektive siffra vilket APN som skall användas.
* efter APN-namnet visar att den är vald.

>

4. Tryck på ”OK” för att spara lösenordet.

5. Avsluta genom att trycka på ”Cancel” knappen tills texten
”Hämtar inställningar …” visas på betalterminalskärmen.
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T103 OCH T103P - ANSLUT TILL TRÅDLÖST NÄTVERK (WIFI)
Öppna systemmenyn för att komma åt inställningarna.

1. ...
2. ...
3. WiFi
4. ...

1. Tryck på höger- eller vänsterpil på skärmen för att bläddra tills
menyn ”Wifi” visas.

<

>

DEF

3

2. Tryck sedan på motsvarande siffra på betalterminalen för att
aktivera valet.

1

3. Tryck på 1 för att ansluta till en anslutningspunkt.

1. * WiFi 1, Excellent
2. WiFi 2, Excellent
3. WiFi 3, VeryGood
4. WiFi 4, VeryGood
<

>

1
WiFi 2
Password

OK

4. Tryck på 1 för att visa lista med tillgängliga anslutningspunkter.
Efter varje anslutningspunkt beskrivs signalstyrkan.
Anslutningspunkt med * före sitt namn är sparad i terminalen.
OBS: Endast säkerhetsnivå WPA listas och går att använda.

5. Tryck på siffran som står framför den anslutningspunkt som
skall användas

6. Ange lösenordet till ditt nätverk och tryck på ”Enter” för att
aktivera. Håll ner siffertangenten för att komma till rätt bokstav.
När rätt bokstav syns, släpp tangenten och fortsätter med nästa
bokstav. Är anslutningspunkten redan känd i terminal tas den bort
genom att trycka på ”Forget” på skärmen.

7. Tryck på ”Enter” för att spara lösenordet.

8. Avsluta genom att trycka på ”Cancel” knappen tills texten
”Hämtar inställningar …” visas på betalterminalskärmen.
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FELANMÄL BETALTERMINAL
Om teknisk support har verifierat att din betalterminal måste felanmälas följs nedanstående guide för att enkelt
registrera ett ärende.

www.opensolution.se

1. Öppna en webbläsare och navigera till www.opensolution.se.

2. Klicka på ikonen ”Support” högst upp till höger på hemsidan.

3. Klicka på ”Felanmälan (Hårdvara)”.

4. Fyll i företagets och felanmälarens kontaktuppgifter.

5. Välj vilken produkt felanmälan gäller, ange serienummer
(betecknas S/N och hittas på undersidan av betalterminalen) samt
vad som är fel på produkten. Var detaljrik och utförlig när felet
beskrivs. Förklara gärna när felet uppkom, tid och om det har
hänt förut. Om bild finns eller annan filtyp tillhörande ärendet kan
detta laddas upp genom att trycka på ”Välj fil” och därefter följa
anvisningarna

6. Ange adressen dit utbytesenheten skall levereras. Det är
viktigt att adressen som anges är företagsadressen, annars kan
fraktbolaget få problem vid leverans.

7. Tryck på knappen ”Skicka” för att registrera ditt ärende.
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APPENDIX
KVITTO EXEMPEL
Nedan visas exempel på hur köpkvitton kan se ut. Om ett köp har utförts utan PIN kod och med signatur skrivs
två kvitton ut från betalterminalen. Det ena är till kunden och det andra, som även innehåller en signaturrad, är
till säljaren. Detta kvitto skall kunden skriva på och kvittot sparas sedan av butiksinnehavaren.

Godkänt kvitto
FÖRETAG AB
STORA VÄGEN 1 2
123 45 STOCKHOLM
08 -12 34 56 78
ORG. NR: 1234567-8900

Ej godkänt kvitto
FÖRETAG AB
STORA VÄGEN 1 2
123 45 STOCKHOLM
08 -12 34 56 78
ORG. NR: 1234567-8900

Signaturkvitto
FÖRETAG AB
STORA VÄGEN 1 2
123 45 STOCKHOLM
08 -12 34 56 78
ORG. NR: 1234567-8900

----------------------SEK
25.00
MOMS:
5.00
TOTALT:
30.00
-----------------------

----------------------SEK
25.00
MOMS:
5.00
TOTALT:
30.00
-----------------------

----------------------SEK
25.00
MOMS:
5.00
TOTALT:
30.00
-----------------------

123456********1234
VISA
BANKEN AB
INLÖSARE: 0
2013-10-06 08:54
TERMINAL: 81803059788401
KASSÖR: 1

123456********1234
VISA
BANKEN AB
INLÖSARE: 0
2013-10-06 08:54
TERMINAL: 81803059788401
KASSÖR: 1

123456********1234
VISA
BANKEN AB
INLÖSARE: 0
2013-10-06 08:54
TERMINAL: 81803059788401
KASSÖR: 1

CA1 1 000 BKN 001 L00001
REF NR: 1234567980
AID: A0000000041010
TVR: 0000000000
TSI: E800

***********************************
MEDGES EJ
***********************************
INGEN KOMMUNIKATION

CA1 1 000 BKN 001 L00001
REF NR: 1234567980
AID: A0000000041010
TVR: 0000000000
TSI: E800

KUNDENS EXEMPLAR

CA1 1 ___ BKN 001 L00001
REF NR: 1234567980
AID: A0000000041010
TVR: 0000000000
TSI: E800
KUNDENS EXEMPLAR
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KUNDENS EXEMPLAR

