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1. Uppackning: ISMP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS att iPhone och iSMP-terminal hör ihop, så blanda inte ihop dem med andra enheter. 

Innan du kör igång ”skarpt” med terminalerna ska ett testköp göras på alla terminaler. 

Instruktioner för det finns på sidan 9.  

1. Kolla så att följande finns med i lådan: 

a. iPhone+ISMP-terminal 

b. iPhone-laddare (Vit 230v kontakt och USB sladd) 

c. ISMP-laddare (Svart strömenhet och kontakter) 

d. USB-sladd till iSMP (Svart) 

e. Manual 

2. Följande är spärrat på iPhonen: Kamera, Programinstallation, Skärmdump, YouTube, 

iTunes Music Store, Webbläsare, iCloud. 
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3. Starta iPhonen genom att hålla in powerknappen på ovansidan. 

3.1. Har telefonen för dåligt batteri (en batteriikon visas), ta ur iPhonen ur terminalen 

genom att öppna luckan i toppen och tryck ut iPhonen. Använd den vita laddaren. 

4. ISMP terminalen startas genom att hålla in den gröna knappen, och stängs av genom att 

hålla ner gul knapp + minusknappen samtidigt. Den behöver inte vara igång för dessa 

steg. 

4.1. Har terminalen för dåligt batteri (en batteriikon visas, eller skärmen blir inte belyst), 

sätt terminalen på laddning med den svarta laddaren. 

4.2. Du kan övergå till att ladda din iPhone via iSMP-laddaren. Detta är exempelvis 

användbart om du använder 12V-laddare i bil. För att ställa om laddningen till iPhone 

håller du inne den gula knappen samt minusknappen tills det piper och terminalen 

stänger av sig. Sedan håller du ned röda knappen när den startar upp. Då kommer det 

här upp på skärmen: 

 

4.3. Det följer med flera kontakter till iSMP-laddaren. För att montera en kontakt ta först 

bort skyddsplasten på laddaren genom att hålla in knappen vid den och skjuta ut den. 

Skjut sedan in kontakten på samma sätt så att den klickar fast. 

5. Lås upp telefonen. Gå in på ”Inställningar”            -> ”Ljusstyrka och bakgrund”. Dra ner 
ljusstyrkan till hälften så kommer batteriet att hålla längre. 

6. Tryck på hemknappen (nedanför skärmen) för att återgå till telefonens ”startmeny”.  
Öppna iSMP appen. 

6.1. Får du felmeddelandet ”Ogiltlig Licens”, vänta en stund och klicka på ”Försök igen” 

ett par gånger. Kvarstår problemet kontakta OpenSolution. 

7. Här på inloggningsskärmen finns en batteriindikator för ISMP terminalen nere till 

vänster.   
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8. Det finns två inloggningsknappar, ”Uppdatera och logga in” och ”Logga in”. 

 
Skillnaden är att klickar du på ”Uppdatera och logga in” uppdateras artiklarna och 

startsidan i appen till att vara samma som är inlagd i BackOffice. 

9. Testa att ”Uppdatera och logga in” med Kassör ID 1. Blir du inloggad (fastnar inte på 

inloggningsskärmen) så stäng ner appen genom att trycka på iPhonens hemknapp. 

(Framsidan nedanför skärmen). 
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2. Uppackning: Skrivare 

 

1. Kontrollera så att följande finns med i lådan: 

a. Skrivare 
b. Pappersrulle 
c. Batteri 
d. Manual 
e. Laddare 
f. Bältesstropp 
g. Rengöringspenna 

 
2. Sätt i batteriet i skrivaren, på baksidan. 

3. Sätt skrivaren på laddning. 

4. Öppna pappersluckan på skrivaren genom att trycka på den orange knappen på höger sida. 

Ta bort tejpen på pappersrullen och lägg i rullen så att pappret kommer från undersidan ut. 

5. Stäng igen luckan och riv bort det som sticker ut. 

6. Håll in powerknappen och matningsknappen (”Starta/Stäng av” och ”Mata kvittopapper”) 
samtidigt tills skrivaren piper igång. Den kommer då att göra en testutskrift för att se att allt 

är OK. 

7. Blir något fel med utskriften (ex den skriver bara på ena sidan av pappret), testa att montera 

om pappret.  
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3. Para ihop skrivare med iPhone 
1. Se till att bara para ihop en skrivare + iPhone i taget, så att du inte blandar ihop dem. 

2. På iPhonen, gå in på Inställningar            -> Bluetooth. Slå på Bluetooth om det är 

avstängt. 

3. Slå på skrivaren (genom att hålla nere powerknappen på framsidan). 

4. På iPhonen kommer skrivaren att dyka upp med namnet SPP-R200II. Klicka på den i 

listan och ange PIN-kod 0000. 

Klicka sedan på Parkoppla. 

 

 

5. Dyker inte skrivaren upp i listan, kolla så Bluetooth är aktiverat på den genom att följa 

guiden ”Om skrivaren inte funkar.docx”. 

6. Efter ett par sekunder ska skrivaren vara ”Ansluten” i listan. Skrivarens statuslampa 

blinkar då även grönt. 

 

 

 

7. Stäng av skrivaren om du ska para ihop flera iPhones+skrivare så att du inte blandar ihop 

dem. 

8. Om du vill ta bort parkopplingen mellan en iPhone och en skrivare, på iPhonen gå in på 

Inställningar -> Bluetooth. Klicka på pilen höger om SPP-R200II och klicka på ”Glöm den 
här enheten”. 
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4. Genomföra betalning  
1. Starta terminalen genom att hålla in den gröna knappen. 

2. Starta iPhonen genom att hålla in startknappen till höger på ovansidan. 

3. Kontrollera att skrivaren är påslagen och ansluten. 

4. Lås upp iPhonen, och starta iSMP-appen.  

5. Skriv in ditt ”Kassör ID” (är du osäker, skriv 1) , se till att Funktion är ”Försäljning” och 

klicka på ”Uppdatera och logga in”. 

 

 

6. På startsidan som dyker upp kan du navigera runt bland kategorier och lägga till artiklar i 

varukorgen genom att klicka på dem. Håll nere fingret på en artikel om du vill lägga till 

flera stycken på en gång. En ruta dyker då upp där du får skriva in antal. 

 

 

 

 

 

 

7. I ”Varukorgen” kan du skanna in varor. Klicka på pilen som pekar höger så kommer du till 

”Varukorgen”. Här är skannern aktiverad och du kan skanna in varorna. 

8. För att ta bort eller lägga till fler varor av samma sort kan du klicka på plus- och 

minustecknen som är bredvid varan. Vill du ange antal varor kan du hålla in plus- eller 

minustecknet så dyker en ruta upp där du får skriva in antal. 
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9. För att betala köpet klicka på pilen som pekar höger 

så att du kommer till ”Betalning”. Här får du välja 

vilken typ av betalning som skall användas. 

Tips: Har telefonen inte kontakt med skrivaren när 

den ska skriva ut kvittot, klicka på ”Avbryt” istället 
för ”Försök igen”. Kvittot visas på skärmen och så 

finns det en ”Skriv ut” knapp uppe i högra hörnet. 

 

10.1. Kortbetalning: Klicka på Kort-knappen. Bekräfta om priset är korrekt eller avbryt. Vänd 

på terminalen och sätt i/dra kortet när den ber om det på iPhonen. Be kunden att skriva 

in sin PIN-kod och avsluta med den gröna knappen när den ber om det på 

terminalskärmen. 

Om kunden inte kan sin PIN-kod, så kan du göra ett signaturköp genom att bara trycka 

på gröna knappen när den ber om PIN-kod. 

10.2. Kontant: Klicka på Kontant-knappen. Bekräfta att priset är korrekt eller avbryt. Ett 

kvitto skrivs ut när du bekräftat. 

10.3. Faktura: Klicka på Faktura-knappen. Skriv in kundens kundnummer och klicka på OK. En 

faktura skapas och ett kvitto skrivs ut. 

5. Återbetalning (Reversal) 
1. Observera att endast det senaste köpet går att göra en reversal på. 

2. Öppna iSMP-appen. 

3. Skriv in ditt Kassör ID och välj Funktion: Funktioner. Logga in. 

4. Klicka på ”Reversal”. Bekräfta att köpet är det som du vill göra en reversal på. 

Ett kvitto skrivs nu ut på reversalen. 
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6. Lämna Z-rapport 
1. Öppna iSMP-appen. 

 

2. Skriv in ditt Kassör ID och välj Funktion: Funktioner. Logga in. 

 

3. Klicka på Kassa. 

 

4. Klicka på Z-rapport. 

 

5. Klicka på Lämna rapport. 

5.1.  Om det ligger transaktioner som inte har skickats iväg 

kommer det upp ett felmeddelande som meddelar om detta. 

Gå då tillbaka till Funktioner, klicka på Pending Transactions 

och sedan på Send. Vänta tills alla transaktioner skickats iväg. 

Klicka sedan på pilen som pekar vänster och gå till steg 3. 

 

6. Ska växelkassa skrivas in, välj valuta och skriv in summa. 

 

 

 

 

7. Tryck på Klar. En Z-rapport skrivs ut och försäljningen nollställs. 

7. Skriv ut senaste kvittot 
1. Öppna iSMP-appen. 

 

2. Skriv in ditt Kassör ID och välj Funktion: Funktioner. 

Logga in. 

 

3. Klicka på ”Skriv ut senaste kvitto”. En kopia på det 

senaste köpet skrivs nu ut. 
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8. Hämta kvittokopia 
1. Öppna iSMP-appen. 

2. Skriv in ditt Kassör ID och välj Funktion: Funktioner. 

Logga in.  

3. Klicka på Kassa.  

4. Klicka på Kvitto. Skriv in kvittonumret på det kvittot 

du vill skriva ut. OBS att endast en kopia per kvitto 

kan skrivas ut! 

9. Ta ut försäljningsrapport  (x-, z-, journal etc) 
1. Öppna iSMP-appen. 

2. Skriv in ditt Kassör ID och välj Funktion: Funktioner. 

Logga in.  

3. Klicka på Kassa.  

4. Välj vilken typ av rapport du vill skriva ut. 

4.1. Z-rapport: En rapport som ska lämnas i slutet av dagen som visar försäljning för 

dagen. Du kan lämna Z-rapport och du kan skriva ut tidigare Z-rapporter. 

4.2. X-rapport: Visar försäljningen för dagen utan att nollställa som en Z-rapport gör. 

Används för att se hur mycket man hittils sålt för. 

4.3. Periodrapport: Skriver ut en rapport på försäljning mellan 2 datum. 

 

5. När det kommer upp en ruta som ber dig att 

”Ange värde”, så skriver du in numret på 

rapporten du vill ha. Till exempel Z-rapport 23. 

 

6. För samtliga rapporttyper kan du välja om du vill ha en sammanslagen rapport eller en 

som redovisas per artikel. 
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10. Kontaktuppgifter OpenSolution 
 
Det finns en rad olika sätt du kan använda för att komma i kontakt med oss: 

Sälj 

Behöver du köpa kvittorullar, tillbehör eller annat är du välkommen att kontakta våra säljare på  

Tel: 0304-66 77 36 (tonval 1)  alternativt  E-post: salj@opensolution.se  

 

Teknisk support 

Om du har frågor eller någon form av tekniskt problem är du välkommen att kontakta vår tekniska 

support på: 

Tel: 0304-66 77 36 (tonval 2) alternativt E-post:  support@opensolution.se  

Du kan även gå in via vår hemsida och välja fliken ”Support”. Här kan du på ett smidigt sätt registrera 
din fråga alternativt felanmäla hårdvara. 

 

Vid akut driftstörning kan du även nå oss utanför ordinarie kontorstid. Våra jourhavande tekniker 

arbetar dygnet runt alla dagar i veckan och nås via: 

Tel: 0304-66 77 36 (tonval 4) alternativt Tel: 0200-567 891 

OBS att detta nummer endast är avsett för akut driftstörning över vilken OpenSolution kan styra. 
Samtal med frågor av användarkaraktär eller ärenden som ligger utanför OpenSolutions åtagande 
debiteras enligt gällande jourtaxa. 

 

Växel +46 (0) 304 66 77 36  

Fax +46 (0) 304 80 90 15      

Postadress Svanvik 240  

Postnr/ort 471 72 Hjälteby  

 

För mer information om våra produkter och tjänster är du välkommen att 

besöka oss på vår hemsida www.opensolution.se 

 

Där hittar du även andra manualer och teknisk information som kan vara 
av nytta. 
 

Där beskrivs även flera olika sätt att komma i kontakt med oss.  
Allt för att förenkla för dig. 

mailto:salj@opensolution.se
mailto:support@opensolution.se
http://www.opensolution.se/

