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Indledning

Denne manual anvendes som tillæg til "Brugermanual Point V-R100.pdf" for brugere der anvender 
kasseterminal programmet version 4.xx på V-R100, V-R7100 eller på V-T500.
De enkelte funktioner er de samme som beskrevet i "Brugermanual Point V-R100.pdf", men 
opbygningen af skærmbilleder er anderledes, som det fremgår af denne manual.
Betaling med dankort kan foregå enten i skærmbilledet for varesalg, eller i et skærmbillede specielt 
for betaling. Dankort betalingsfunktionerne er derfor medtaget begge steder.
De administrative dankort funktioner ("EFT Admin") kan anvendes, uden at starte en 
salgstransaktion, midt i en transaktion eller i skærmbilledet for betaling. Disse dankort funktioner er 
derfor medtaget alle tre steder.

EFT Admin uden at starte en salgstransaktion

Efter valg af ekspedient, og 
herefter valg af (REG / RF / 
REG-), fremkommer billedet 
"Vælg bord".

Her er der mulighed for at vælge 
"EFT Admin" for at foretage en 
eller flere administrative 
funktioner på dankort terminalen i 
skærmbilledet "Funktion", uden at 
starte en egentlig salgstransaktion.

Fra "Funktion" skærmbilledet kan 
man afslutte med "Cancel" for at 
vende tilbage til valg af 
ekspedient, eller man kan skifte 
mellem "Vælg bord", 
"Vælg konto" og "Funktion" med 
tasterne "Check List", "Table List" 
og "EFT Admin".
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Betaling med dankort i skærmbilledet for varesalg

I skærmbilledet for varesalg er der 
tilføjet to funktionstaster, 
"Dankort" og "EFT Admin", samt 
en hel side med de øvrige 
funktioner der vedrører dankort.

Funktionen "Dankort" er tilføjet på 
siden med de øvrige 
salgsfunktioner og fremkommer 
ved at vælge "SHEET" funktionen. 

"Dankort" funktionen anvendes til 
almindelig afslutning med 
betalingskort.

"EFT Admin" er genvej til de 
øvrige funktioner på betalingskort 
terminalen, herunder 
"Dankort (med underskrift)" og 
"Dankort (OFFLINE)".

Det numeriske tastatur samt 
"SUBTOTAL" mv. kan fremkaldes 
ved tryk på regnemaskine 
symbolet til højre for feltet 
"Konto Nr. xxxxx". Herved er der 
mulighed for at indtaste beløb før 
afslutning med dankort 
betalingsfunktionerne.

Endvidere er der mulighed for at 
skifte mellem visning af totalbeløb 
med eller uden øreafrunding ved 
skiftevis tryk på "SUBTOTAL" og 
"C" funktionerne.

For beskrivelse af selve betalingsforløbet henvises til "Brugermanual Point V-R100.pdf".
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Betaling med dankort i skærmbilledet for betaling

I skærmbilledet for betaling er der 
tilføjet to funktionstaster, 
"Dankort" og "SUBTOTAL", samt 
en hel side med de øvrige 
funktioner der vedrører dankort.

Funktionerne "Dankort" og 
"SUBTOTAL" er tilføjet på siden 
med de øvrige betalingsfunktioner. 

"Dankort" funktionen anvendes til 
almindelig afslutning med 
betalingskort.

Feltet "Konto Nr. xxxxxx" er 
genvej til de øvrige funktioner på 
betalingskort terminalen, herunder 
"Dankort (med underskrift)" og 
"Dankort (OFFLINE)".

Det numeriske tastatur giver 
mulighed for at indtaste beløb før 
afslutning med dankort 
betalingsfunktionerne. Beløbet 
indtastes før tryk på 
"Konto Nr. xxxxxx" når der er 
brug for 
"Dankort (med underskrift)" og 
"Dankort (OFFLINE)".

Endvidere er der mulighed for at 
skifte mellem visning af totalbeløb 
med eller uden øreafrunding ved 
skiftevis tryk på "SUBTOTAL" og 
"C" funktionerne. Som 
udgangspunkt vises totalbeløbet 
med øreafrunding når man starter 
skærmbilledet for betaling.

For beskrivelse af selve betalingsforløbet henvises til "Brugermanual Point V-R100.pdf".
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Ændring af hensyn til V-R7100 og V-T500

På V-R7100 og V-T500 er der ikke 
en taste eller funktion der virker 
som "Tilbage" funktion når 
kasseterminal programmet kører.

Derfor er der indlagt mulighed for 
at simulere denne funktion ved at 
foretage et langt tryk 
(ca. 1 sekund) på feltet der er 
markeret med rødt her.

Dette er en nød funktion (se 
advarslen nederst på denne side).

Hvis alt andet svigter

Under normale omstændigheder er systemet i stand til at håndtere fejl i kommunikationen.
I sjældne tilfælde, f.eks. hvis den lokale netværksforbindelse bryder ned midt i en transaktion, kan 
det blive nødvendigt at tvinge transaktionen til at afbryde i utide ved hjælp af "Tilbage" funktionen.

Denne metode bør kun anvendes som en sidste udvej for at komme videre på kasseterminalen 
efter et totalt svigt i kommunikationen med betalingskort terminalen.
Efterfølgende kan det være nødvendigt at genstarte betalingskort terminalen manuelt.
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