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Download af applikation m.m.
Det første som skal gøres er at downloade SD kort (enten til V-R200 eller V-R7100 inkl. CMO) fra
Forhandlersiden under IPL.
Pak den ud, og indlæs den på dit SD kort.
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Installation af CMO på tablet
For at kunne installere .apk på tablet, så skal du kopiere nedenstående fil over på tablets interne
hukommelse (mappen Download).
Dette kan gøres ved at sætte lade kablet i din USB port på din PC, derved åbner du den interne hukommelse
på tablet.
Nu kan du kopier filen ind i mappen Download på din tablet.

Når dette er gjort, så kan du åbne STIFINDER på din tablet. (Ser sådanne ud på en ASUS ZenPad)

Find da din fil i mappen Download, og installer denne iflg. Vejledningen på skærmen.

Du vil nu få dette ikon, som du kan flytte ud på forsiden.
Installationen er nu færdig.
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Opsætning af CMO
For at din tablet kan begynde at virke som en håndterminal, så skal du have PREMIUM App v.3.x installeret
på din V-R200 eller V-R7100.
Derudover skal disse være tilsluttet det samme netværk. Det vil sige at:
V-R200 er sat på netværket med et patchkabel, og din tablet er koblet på det samme via Wifi.
V-R7100 er sat på netværket med et patchkabel, og din tablet er koblet på det samme via Wifi.

Åben CMO app.
Vælg SIGN OFF, eller sørg for at du får dette billede frem.

Vælg TOP MENU (Nederst i midten), vælg CMO SETTINGS.
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Vælg nu TERMINAL NUMMER (01 hvis det er den første osv.)
Vælg CHECK MASTER (Det er IPadressen på V-R200/V-R7100) – vælg den som kommer frem (No. 1)

Tryk nu på RECEIVE SETTINGS (Du henter nu programmet fra V-R200/V-R7100)

Vælg CMO SETTINGS – når denne er færdig kan du trykke START. Nu er håndterminalen klar til at tage i
brug.
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Opdatering af ændringer
Du kan opdatere din håndterminal på 2 måder.
1. RECEIVE SETTINGS kan benyttes
2. UPDATE på selve bordoversigten kan også benyttes.
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CMO adgang på V-R200/V-R7100
Du skal huske at bestille licens til CMO.
Dette gøres således:
Gå i SETTINGS – DEVICE – CASIO Mobile Ordering System License

Her indtastes den license som er sendt pr. mail fra Holbæk.
Husk at bestille licens, hvor serienummeret på kassen er sendt med!
Varenummer på CMO licens: VS-CMOL
(det er serienummer styret)
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