A yoximo legfontosabb funkciói
Vásárlás
1. Nyomja meg az <1> -es gombot. Ezzel aktiválja a „Vásárlás” -t.

1: Vásárlás

2. Adja meg az összeget és nyomja meg az <OK> gombot.
Az összeg felosztása (pl. Euróra és Centre) ponttal történik.
Az „1”-es gomb „0.”-tól kezdődően tud összegeket feldolgozni.

<Összeg>

3. A kártyatípusnak megfelelően a kártyát vagy be kell helyezni a chipkártya olvasóba vagy
oda kell tartani az érintés nélküli kártyaolvasóhoz, vagy át kell húzni a mágnescsík olvasón.
Ha a vevő rossz olvasót használ, a terminál felszólítja a helyes olvasó használatára.
4. Az összeget kijelzi a vevőnek. PIN kódos kártyáknál felszólítja a vevőt a PIN kód
(4–6 jegyű) megadására és hogy utána nyomja meg az <OK> gombot. Nem PIN kódos
kártyánál csak az összeget kell elfogadni. Kisebb összegek érintés nélküli fizetése
esetén az ügyfélnek rendszerint nincs további tennivalója.
<STOP> gombbal a tranzakciót félbe lehet szakítani. Timeout: Ha a PIN-t nem adja meg,
illetve az OK gombot nem nyomja meg a vevő 30 másodpercen belül, a folyamat
megszakad.

<PIN>

5. A fizetés feldolgozás alatt van és adott esetben online engedélyezik.
Chipkártyák: A kártyának a chipkártyaolvasóba helyezve kell maradnia a tranzakció alatt,
amíg az ki nem jelzi, hogy már kivehető a kártya.
6. Bizonylatot nyomtat. Kérjük, kövesse a terminál utasításait:
Amennyiben szükség van a vevő aláírására, kérje a kereskedői példány aláírását.
7. A bizonylat másolat nyomtatása:<1>-es gomb bizonylatot nyomtat. <2> -es gomb
nem nyomtat bizonylatot. Amennyiben nem nyom meg gombot, 10 másodperc után
automatikusan kinyomtatja a bizonylatot.

1: Bizonylat másolat
vagy
2: Bizonylat másolat
nélkül

Törlés
Ezzel a funkcióval mindig az utolsónak elvégzett tranzakciót lehet törölni.
1. Nyomja meg a <3> -as gombot. Ezzel aktiválja a „Törlés” -t.

3: Törlés

2. Adja meg a terminál jelszavát és nyomja meg az <OK> gombot
(jelszóval kapcsolatban lásd a konfigurációs lapot).

<Jelszó>

3. Az utolsó tranzakció összege megjelenik a kijelzőn.
Az összeg megerősítéséhez nyomja meg az <OK> gombot.
4. A törlés feldolgozás alatt van és adott esetben online engedélyezik.
5. Bizonylatot nyomtat.
6. Bizonylatmásolatot nyomtat: nyomja meg az <1>-es gombot.
Nem nyomtat bizonylatmásolatot: nyomja meg a <2>-es gombot-es gombot.
Amennyiben nem nyom meg gombot, 10 másodperc után automatikusan
kinyomtatja a bizonylatot.

1: Bizonylat másolat
vagy
2: Bizonylat másolat
nélkül

Jóváírás
Ha egy tranzakciót már nem lehet törölni („Törlés”-t lásd 1.o.), akkor bármikor jóvá lehet írni.
1. Nyomja meg a <4>-es gombot. Ezzel aktiválja a „Jóváírás”-t.

4: Jóváĺrás

2. Adja meg a terminál jelszavát és nyomja meg az <OK> gombot.

<Jelszó>

3. Adja meg az összeget és nyomja meg az <OK> gombot.
Az összeg felosztása (pl. Euróra és Centre) ponttal történik.
Az „1”-es gomb „0.”-tól kezdődően tud összegeket feldolgozni.

<Összeg>

4. Csak, ha a DCC funkció be van kapcsolva: Adja meg az eredeti könyvelés időpontját és
nyomja meg az <OK> gombot.

<Dátum>

5. A kártyatípusnak megfelelően a kártyát vagy be kell helyezni a chipkártya olvasóba,
vagy oda kell tartani az érintés nélküli kártyaolvasóhoz, vagy át kell húzni a mágnescsík
olvasón.
6. A pénztáros igazolásképpen aláírja a bizonylatot.

Napi egyenleg (Kassza zárás)
A napi egyenleggel minden lezajlott tranzakció rögzítésre és lezárásra kerül. A napi egyenleggel
jóváírásra kerülnek az összegek. Legalább naponta egyszer – lehetőleg zárás után -ajánlatos
napi zárást készíteni. A napi számláló és a műszakok számlálója „0”-ra áll. A műszakszámlálóval
egyszerűen lehet követni, hogy mely tranzakciók történtek egy adott időintervallumban
(műszak). A műszakváltás csak tájékoztató funkció, nem helyettesíti a napi egyenleget.
Tudnivalók!
– A szoftverfrissítések mindig éjszaka és kizárólag lezárt műszak alatt történnek.
Ezért a napi zárás után ne nyisson meg új műszakot.
– A „Műszak vége” után sztornózásra nincs lehetőség.

A <STOP> gombbal a terminál főmenüjébe jut.
Válassza a <2>-es funkciót a Befejezés és utána a <3>-as gombot a napi egyenleg.

<STOP> <2> <3>

Terméktájékoztató
FIGYELEM! A SIX minden szoftverfrissítést éjszaka végez, hogy Ön napközben zavartalanul használhassa a terminálját. Emiatta terminálnak éjszakára bekapcsolva
kell maradnia, és folyamatos internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
Funkció

Leírás

Billentyű

A fizetési
folyamat során
figyelmeztető
hangjelzés
hallható

A fizetési folyamat során fellépő általános hiba esetén ismétlődő
figyelmeztető hangjelzés hallható a terminálból, és a kijelzőn
megjelenik a „Kérjük, vigye vissza a terminált a pénztárosnak” felhívás.
Ez az üzenet leállítható a kijelző alatt a bal oldali funkcióbillentyű
lenyomásával.

Bal oldali
funkcióbillentyű a kijelző
alatt

A WLAN-kapcsolat
beállítása és
a ktiválása

A kommunikációs csatorna automatikus váltásához állítsa be a WLANkapcsolatot. A yoximo FLEX készüléknél több kommunikációtípust is
a ktiválhat. A kommunikációs csatornák közötti váltás működés közben
automatikusan történik.

<STOP> <4> <5>
<Jelszó>

Kommunikációtípus ki-/
bekapcsolása

Definiálja a használni kívánt kommunikációtípusokat (csak a yoximo
FLEX esetében). Ezeket aktiválhatja és deaktiválhatja. Ha csak egy
komm unikációtípust aktivált, akkor nem működik a kommunikációs
csatornák közötti automatikus átkapcsolás.

<STOP> <4> <5>
<Jelszó>

A mobil
kommunikáció
fixálása

A yoximo FLEX a jelerősségtől függően automatikusan vált a 2G és a 3G
között. Ha az Ön környezetében gondot okoz ez a váltás, fixálhatja a mobil
kommunikáció típusát.

<STOP> <4> <5>
<Jelszó> <2> <8>

Setup > Kérik a
jelszót

A <STOP> gombbal a terminál főmenüjébe jut. Válassza az <5>-os
gombot a beállításokhoz. A következő terminálspecifikus funkciók közül
lehet választani. Ezek a menüpontok csak terminál-jelszóval
hozzáférhetőek.

<STOP> <5>
<Jelszó>

Konfiguráció

A terminál letölti az aktuális konfigurációs paramétereket.

<STOP> <5>
<Jelszó> <1>

Inicializálás

Egyes kártyakibocsátót vagy az összeset újra inicializálja.

<STOP> <5>
<Jelszó> <2>

Szoftver félfriss

A terminál letölti az aktuális szoftverváltozatot.
Figyelem! A szoftver letöltése néhány percet vehet igénybe.
Semmi esetre se húzza ki a konnektorból.

<STOP> <5>
<Jelszó> <3>

Terminál újraindít

Ez a funkció csak a szervíztechnikusoknak hozzáférhető és
speciális jelszó védi.

<STOP> <5>
<Jelszó> <4>

Info

Kijelzi a terminál felhasználó jelszavát és az aktuális szoftverváltozatot.

<STOP> <5>
<Jelszó> <5>

Konfig.
nyomtatása

Kinyomtatja az aktuális konfigurációt.
Figyelem: A részletes nyomtatáshoz sok papírra van szükség.

<STOP> <5>
<Jelszó> <6>

HW info
nyomtatása

Ez a funkció csak a szervíztechnikusoknak hozzáférhető és speciális
jelszó védi.

<STOP> <5>
<Jelszó> <8>

Rendszer

Ezt a funkciót csak akkor használja, ha a munkatársaink szólítják fel
erre.

<STOP> <5>
<Jelszó> <9>

Lekérdezések és beállítások
Lekérdezések (Napló)

Beállítások

A <STOP> gombbal a terminál főmenüjébe jut.
Válassza a <3>-as funkciót a lekérdezésekhez.

A <STOP> gombbal a terminál főmenüjébe jut. Válassza a
<4>-es funkciót a beállításokhoz.

A következő lehetőségek közül választhat:
– Műszakszámláló (Az aktív műszak aktuális állása)
– Napi számláló (Aktuális állás az utolsó napi zárás óta)
– Transzakciómemória (A tranzakciók aktuális állása az
utolsó adatátvitel óta)
– DCC árfolyamok kinyomtatása (opcionális)
– Bizonylat nyomtatása

A következő lehetőségek közül választhat:
– Terminál nyelv
– Service PW
– Network Setup
– Powermanagement
– Billentyűhangok
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