Gratulálunk myPOS Smart N5 eszköze megvásárlásához
– ezzel a forradalmian új mobilterminállal mellyel biztonságosan fogadhat hitelkártyás és
bankkártyás fizetéseket!

Mielőtt elkezdené használni a myPOS Smart N5 ﬁzetési terminált, regisztráljon
a www.mypos.com oldalon, ahol ingyenes e-pénzszámlát kap és aktiválhatja
myPOS Smart N5 eszközét.

Az induláshoz kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Kiﬁzetések fogadása
A kezdőképernyő alkalmazásikonjára koppintva indítsa el az előre telepített Kiﬁzetés alkalmazást. Adja
meg a tranzakció összegét és koppintson a Kész gombra. Az ügyfél kártyájától függően helyezze a kártyát
az alsó leolvasóba, húzza le, illetve tartsa a kártyát vagy a mobiltelefont az NFC-leolvasó fölé a kiﬁzetés
feldolgozásához. Adja meg a PIN-kódot, ha szükséges.

2. Tranzakció érvénytelenítése
Csak a legutóbbi ﬁzetési vagy visszatérítési tranzakció érvényteleníthető.
A Kiﬁzetés alkalmazásban koppintson a főmenü bal felső sarkában lévő Utolsó tranzakció
érvénytelenítése menüpontra. Megjelennek az utolsó jóváhagyott tranzakció adatai. Ezután koppintson
a Megerősítés gombra a folytatáshoz. A tranzakció jóváhagyása után vevői/kereskedői nyugta
nyomtatásához koppintson a Nyugta menüpontra. A tranzakció elutasítása esetén a rendszer
automatikusan kinyomtatja a vevői nyugtát, melyen szerepel az elutasítás indoka.

3. Visszatérítés indítása
A Kiﬁzetés alkalmazásban koppintson a Visszatérítés elemre. Adja meg visszatérítés összegét és
koppintson a Kész gombra. Helyezze be, húzza le vagy tartsa a kártyát vagy okostelefont az
NFC-leolvasó fölé és ha szükséges, adja meg a PIN-kódot. A tranzakció jóváhagyása esetén
koppinthat a Nyugta menüpontra a Nyugta képernyőre történő lépéshez. Ha a ﬁzetés chipes és
PIN-kódos, egyszerűen csak húzza ki a kártyát. A tranzakció elutasítása esetén a rendszer
automatikusan kinyomtatja a vevői nyugtát, melyen szerepel az elutasítás indoka.

4. Nyugta kiállítása
A Kiﬁzetés alkalmazásban elvégzett sikeres tranzakciót követően automatikusan megjelenik a
Nyugta képernyő. A nyugtát ezután kinyomtathatja, vagy elküldheti e-mailben vagy SMS-ben. Ha
nem szeretne nyugtát, koppintson a képernyő jobb felső sarkában lévő X elemre a tranzakció
befejezéséhez.

5. A feltöltés menete
A kezdőképernyőn koppintson a Feltöltés alkalmazás ikonjára. Adja meg a mobiltelefonszámot az
országhívószámmal együtt, majd koppintson a Tovább lehetőségre. Válassza ki a vevő szolgáltatóját
és adja meg a feltöltés összegét. Koppintson a Megerősítés gombra a feltöltés befejezéséhez. Ha a
tranzakció sikeres, megjelenik egy Nyugta képernyő, ahol nyugtát állíthat ki, vagy elküldheti
e-mailben a nyugtát.

6. Kiﬁzetési kérelem küldése
A kezdőképernyőn koppintson a a Kiﬁzetési kérelem alkalmazásra. Adja meg az összeget és
koppintson a Tovább gombra. Adjon meg egy e-mail-címet vagy mobiltelefonszámot és
koppintson a Tovább gombra. A megerősítéshez koppintson a Küldés gombra. Sikeres tranzakció
esetén megjelenik a sikeres műveletről szóló üzenet.

7. Az App Market alkalmazás használata
A kezdőképernyőn koppintson az App Market ikonra. Ezután koppintson a telepíteni kívánt
alkalmazásra. Koppintson a Telepítés elemre az alkalmazás letöltéséhez. Ezután engedélyezze a
hozzáférést és koppintson a Telepítés gombra. Ezt követően elkezdheti használni az alkalmazást.

8. A POS-szoftver frissítése
Ez rendkívül egyszerű! Értesítést kap, amikor frissítés érhető el. Ezután csak az alábbi lépeseket
kell követnie:
Koppintson a frissítési értesítésre és a rendszer átirányítja a „Beállítások” menübe. Ezután
koppintson a „Szoftverfrissítés” lehetőségre, és az eszköz megmutatja, mely szoftverelemek
rendelkeznek frissítéssel. Koppintson a „Frissítés” lehetőségre, az eszköz pedig automatikusan
letölti és telepíti a frissítést. Ennyi az egész!
Az App Market alkalmazásainak frissítéseivel kapcsolatban is fog kapni értesítést. Ezek telepítési
folyamata megegyezik a többiével.
További információra van szüksége? Látogasson el a mypos.com GYIK oldalára.

