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Klargøring af V-T500 Android OS

Før installation af Dankort, skal 
maskinen være opdateret til mindst 
Android OS v4.0.4-C300058. 
Aktuel version vises i "Control 
Panel" som kan startes fra Android 
skrivebordet.
Android OS v4.0.4-C300058 
leveres både som komplet ny og 
som opdatering. Der henvises til 
teknisk information fra CASIO 
vedrørende opdatering af Android 
OS.

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 
øverste 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, er V-T500 fra 
fabrikken indstillet til at bruge 
"NTP server" = 
"2.android.pool.ntp.org".
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, og 
feltet "Automatisk" er markeret 
med et flueben, vil uret blive 
indstillet korrekt så længe der er 
Internet forbindelse.

Kasseapplikationen (APL)

Her installeres den nyeste danske oversættelse 
(pt. version 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 anvendes et USB memory stik, som kun bruges til 
installation af dankort, og herefter fjernes fra maskinen (USB porten højre / øverst skal anvendes).

Der indgår følgende filer i installationen af dankort:
POCAITG_STD4_VT500.sql

Denne fil kopieres til "Internal Storage" 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. Vælg "System / DB Management / Script 
Execution" og "Script File"="POCAITG_STD4_VT500.sql".
Herefter skal kasse applikationen genstartes, og dankort tasterne er nu konfigureret.

Herefter følges samme installations procedure som beskrevet på siderne 5 til 7 i 
"Teknisk manual Point V-R100.pdf".
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Mulige konfigurationer med V-T500

Dankort på V-T500 er testet i tre forskellige konfigurationer:

1. Via ekspansion boks med UP-400 på COM1 og kundedisplay på COM3.

2. Uden ekspansion boks med UP-400 via LAN og uden kundedisplay.

3. Med UP-400 via LAN og kundedisplay på ekspansion boks COM3.

V-T500 kører WLAN i alle tre konfigurationer. Det vil sige, at man kan gennemføre og udskrive 
dankort transaktioner, mens man betjener V-T500 i hånden (i konfiguration 2 og 3). Da V-T500 har 
trådløs forbindelse til samme netværk som printeren, bliver bonen udskrevet på UP-400 via 
netværket. Kundedisplayet viser kun transaktionen, så længe V-T500 er placeret i cradle.

Hvis printeren er forbundet via ekspansion boks med UP-400 på COM1 (konfiguration 1), skal 
V-T500 altid stå i cradle, da der ellers ikke er forbindelse til printeren.

Som tilfældet er for V-R100 og V-R7x00, er det endvidere muligt at have flere V-T500 terminaler 
der kører via en og samme dankort terminal (dvs. CTS003 DANKORT INTENT peger på samme 
dankort terminal IP adresse). De enkelte kasseterminaler gennemfører således betalinger på skift, 
via den samme dankort terminal.
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