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Klargøring af V-R100 Android OS og IOC

Før installation af Dankort, skal 
maskinen være opdateret til mindst 
Android OS v2.0.9 og nyeste IOC 
v1.50 (4966). Aktuel version vises 
i "Control Panel" som kan startes 
fra Android skrivebordet.
Android OS v2.0.9 leveres kun 
som opdatering, og indlægges 
derfor med funktionen 
"Indstillinger / Om telefonen / 
System Update". Her vælges 
"System Update from the SD 
card".
IOC opdateres ved at starte 
maskinen fra et SD kort der er 
klargjort med IOC 1.50 image vha. 
DDWin.EXE eller som ovenfor 
nævnt under OS opdatering.

Indstillinger i Android OS

"Dato og tid", "Sprog og tastatur" 
samt evt. "Lyd" indstilles, inden 
kasseapplikationen (APL) startes.

Sprog og tastatur indstilles til 
dansk.

Lydstyrken for "Medier" 
(den midterste bjælke) 
bestemmer lydstyrken for 
tastetryk i kasse 
applikationen.
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Indstilling af dato og tid

For at opnå en vedvarende præcis 
indstilling af dato og klokkeslæt, kan 
det anbefales at indstille "NTP server" 
til f.eks. "0.dk.pool.ntp.org" (det 
første ciffer skal være enten 0,1,2 
eller 3). Med denne indstilling vil uret 
i maskinen altid være korrekt, også 
mht. sommer/vintertid, så længe der 
er Internet forbindelse til maskinen.
Desuden skal "Vælg datoformat", 
"Brug 24-timer" og "Vælg tidszone" 
(Bruxelles) indstilles for at dato og tid 
vises korrekt.
Når ovenstående er indstillet, 
markeres feltet "Automatisk" med et 
flueben, og uret vil nu blive indstillet 
korrekt når der er Internet forbindelse.

Kasseapplikationen (APL)

Her installeres den nyeste danske oversættelse 
(pt. version 3.1.9.F eller 4.4.2). Der kan senere 
opdateres til en nyere version af APL, uden at 
det påvirker dankort installationen.

Point Yomani dankort terminal

Dankort løsningen er testet og godkendt af NETS. Testen er gennemført på begge typer Yomani 
dankort terminal, både den gamle og den nye model (Yomani 2).

For at systemet fungerer korrekt, kræves som minimum firmware version 3.5.0.1 i Yomani 
terminalen. Nyere Yomani firmware versioner er også testet og godkendt med denne dankort 
løsning.
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Installation af dankort

Under klargøring med dankort løsningen skal der være et SD kort i maskinen. SD kortet forbliver 
normalt i maskinen når den efterfølgende leveres til kunden. Desuden skal der anvendes et USB 
memory stik, som kun bruges til installation af dankort, og herefter fjernes fra maskinen.

Der indgår følgende filer i installationen af dankort:
POCAITG_STD3.sql (for v3.x.x.x) eller  POCAITG_STD4_VR100.sql (for v4.x.x)

Denne fil kopieres til kundens SD kort i mappen "/CASIO/Script", og 
kan med fordel efterlades her når installationen er gennemført. Den 
bruges til at konfigurere opsætningen af dankort, og skal kun bruges 
igen efter en total nulstilling af databasen (INIT funktionen).

POCAITG_INIT Denne fil skal være på USB memory stikket under installationen, og 
må ikke efterlades på maskinen når installationen er afsluttet.

POCAITG_NEW_ORDER.DAT
Efter installation af dankort, genereres denne fil automatisk på USB 
memory stikket. Hver maskine der klargøres, lægger licens ordre data 
i denne fil. Filen skal herefter indsendes for at bestille program 
licenser til de klargjorte maskiner. Der kan genereres et vilkårligt 
antal licens ordrer i den samme fil, ved at flytte USB memory stikket 
fra maskine til maskine under klargøringen.

POCAITG_INIT.DAT Denne fil fremsendes efterfølgende, med program licenser til de nye 
maskiner. Den skal kopieres til USB memory stikket, som så igen 
flyttes fra maskine til maskine for at indlæse program licens til 
maskinerne. Denne fil må ikke efterlades på maskinen når 
installationen er afsluttet.

Første step i installationen af dankort er 
kørsel af script "POCAITG_STDx_xx.sql". 
Vælg "Mode / System / Data Management / 
Backup/Reload / Script Execution" og 
"Script File" = "POCAITG_STDx_xx.sql".
Herefter skal kasse applikationen 
genstartes, og dankort tasterne er nu 
konfigureret.
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Under kørsel af script, er der samtidig 
indlagt to nye funktioner under 
"Internet". Det er 
"Download Dankort USB" og 
"Genvej USB / SD-kort".

I første omgang skal kun bruges 
funktionen 
"Download Dankort USB":

Isæt et USB memory stik med filen 
"POCAITG_INIT". Herefter vælges 
"Download Dankort", der giver 
adgang til at installere dankort på 
maskinen. Vælg først "Installer" og 
efter et kort øjeblik vælges "Udfør". 
Ved installation af en ny maskine skal 
USB memory stikket foreløbig blive i 
maskinen.

Samme fremgangsmåde skal bruges i 
forbindelse med en eventuel 
opdatering af dankort. Det er her, man 
efterfølgende kan bruge "Genvej USB 
/ SD-kort" for at afmontere USB 
memory stikket. 

Da der endnu ikke er givet program 
licens til denne maskine, 
fremkommer billedet med licens 
ordre når man vælger en dankort 
funktion (vælg "Synkroniser ur med 
NETS" for en sikkerheds skyld).

Billedet viser endvidere hvor mange 
licens ordrer der nu er på USB 
memory stikket.

Tryk på "OK", og billedet "Unmount 
USB storage" fremkommer 
automatisk. Vælg denne funktion, og 
fjern USB memory stikket.

Herefter vælges "Tilbage pilen" for at 
vende tilbage til kasse applikationen.

"POCAITG_NEW_ORDER.DAT" er 
nu på USB memory stikket, og skal 
indsendes for at bestille licens til 
maskinerne.
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Licens til maskinerne fremsendes i 
filen "POCAITG_INIT.DAT".

Denne fil skal kopieres til USB 
memory stikket.

Herefter kan USB memory stikket 
monteres i de klargjorte maskiner i 
vilkårlig rækkefølge.

Igen vælges "Synkroniser ur med 
NETS", og program licens indlæses 
herved til den pågældende maskine.

Tryk på "OK", og billedet "Unmount 
USB storage" fremkommer 
automatisk. Vælg denne funktion, og 
fjern USB memory stikket.

Herefter vælges "Tilbage pilen" for at 
vende tilbage til kasse applikationen.

For at kommunikere med dankort 
terminalen, skal IP adressen indstilles 
korrekt.

IP adressen er som standard tilfældigt 
valgt (192.168.1.202).

Denne værdi ændres i "System / Data 
Settings / CTS003 / DANKORT / 
INTENTPARAMETER". Det er ikke 
nødvendigt at genstarte kasse 
applikationen, når kun IP adressen 
ændres.

De andre værdier i denne linie bør 
kun ændres i samråd med 
leverandøren.

For at sikre en stabil genstart af hele 
netværket efter eventuelt nedbrud, 
anbefales det at vælge en Internet 
router der kan tildele dankort 
terminalen en fast IP adresse vha. 
dankort terminalens MAC adresse. 
Dette gøres efter anvisninger fra 
leverandøren af Internet router.
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Almindelige fejlmeddelelser

Denne fejl vises når enten 
Android OS eller IOC er forkert 
version. Billedet vil vise, hvilken 
af de to (eller evt. begge) der er 
forkert version. 

Denne fejl vises når der ikke er 
indlæst program licens på 
maskinen, og der heller er et USB 
memory stik isat til klargøring af 
maskinen.

Fejlen "No route to host" vises, 
hvis der ikke eksisterer en terminal 
på den netværks adresse som 
kasseterminalen forsøger at 
kommunikere med.
Dette kan skyldes fejl på det lokale 
netværk, eller forkert opsætning af 
kasseterminalen (IP adresse er ikke 
indtastet korrekt).
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