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START AV KASSESYSTEM. (Versjon 2021)
Forberedelse:
Koble strøm til skriveren og til laderne til iPaden og kortleseren.
Alle de tre enhetene er trådløse. Ingen andre ledninger enn strøm skal tilkobles.
Det er en fordel at enhetene startes i rekkefølge som vist nedenfor.
1. iPad.
Start iPad ved å holde av/på-knappen på venstre side inne til skjermen viser en Apple-logo.
Av/på-knapp
Hjem-knapp

iPad montert i holder:
Tast inn kode og start appen «iZettle». Kode er den samme som for alarmen.
Pålogging med brukernavn «Koret Kor é Vi» skjer automatisk.
Skjermen slår seg av hvis det går lang tid siden forrige salg. Trykk «Hjem-knappen» to ganger for å
vekke den igjen.
2. Kortterminal.
Start kortterminalen ved å trykke av/på-knappen til det kommer tekst på skjermen.

Av/på-knapp

Kortleseren sett mot toppen:
Skjermen viser oppstart med «Velkommen» og deretter «Hei». Da er den klar.
3. Skriver.
Koble strøm til skriveren for kvitteringer. Start skriveren ved å trykke av/på-knappen. Den er klar når
det lyser 2 små blå lys i fronten. Skriveren er trådløs og kan stå inntil 10 meter fra resten av utstyret.

Lampe for Blåtann. Blå=OK

Lampe for power. Blå=OK

Skyv denne mot deg for å
åpne skriveren. F. eks ved
bytte av papirrull.

Av/på-knapp
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Slå av alt når du er ferdig for dagen!

BRUK AV APPEN iZETTLE GO.
Forberedelse før første salg.
Skjermbildet skal se slik ut:
Menylinjer

Trykk på menylinjene og trykk på «Ta imot betalinger».

Aktiv brukerkonto. Skal være Koret Kor E Vi. Hvis
ikke trykker du på teksten og velger riktig konto.

Klikk her for å velge riktig konto
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Før du kan registrere første bestilling må du «Åpne kassen».
Klikk «Åpne kassasystemet» nederst i handlekurven og velg «Åpne» i neste bilde uten å endre
noe. Det skal stå kr 0,00 i dette bildet.

Da er du klar til å registrere salg.
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Registrere salg.

Eksempel: Å selge 4 vafler:
Alternativ 1: Trykk 4 ganger på ikonet for vaffel.
Alternativ 2: Trykk minst en gang på ikonet og trykk deretter på varelinjen i handlekurven. Der kan
antall endres eller varelinjen slettes. Trykk deretter OK. (Feltet «Rabatt» skal ikke brukes.)
Trykk her for å slette hele bestillingen

Trykk her for å få frem endringsbildet

Hele bestillingen kan slettes ved å klikke på søppelkurven øverst til høyre i handlekurven.
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De andre varene vi selger er samlet i grupper som først må åpnes. Deretter kan varen velges og
endres som vist i eksempelet med vafler.
Slik ser det ut for «VARME DRIKKER»:

Betaling med Vipps:
Kunden må legge inn betalingen i sin telefon med vårt Vipps-nummer. Du må klikke knappen «Vipps»
og kontrollere kvitteringen på kundens telefon før du klikker «Betaling mottatt».

Kvittering skrives ut. Deretter er du klar for neste kunde.
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Betaling med kort:
Du velger knappen «Kort» i handlekurven. Summen overføres automatisk til kortleseren.
Kunden kan betale kontaktløst inntil 5 centimeter fra kortleseren. Kontaktløs betaling kan gjøres med
bankkort, mobil med NFC eller smartklokke (Google Pay, Apple Pay eller Samsung Pay). Vanligvis vil
det ikke kreves PIN-kode ved kontaktløs betaling av mindre enn 400 kroner.
Kunden kan også bruke chip ved å sette kortet inn i kortleserens nedre del.
Magnetstripe er ikke godkjent lenger og kan ikke brukes.
Kvittering skrives ut automatisk.

Avslutning for dagen:
1. Trykk på menylinjene og klikk på «Kassasystem, Kor e Vi åpne». Velg deretter «Steng kassen».
Du behøver ikke å velge å sende rapport på epost hvis du får spørsmål om det.
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2. Slå av iPad ved å holde av/på-knappen på venstre side inne til skjermen viser «skyv for å slå av».
Skyv, og iPaden slår seg av.
Av/på-knapp
Hjem-knapp

iPad montert i holder:

3. Slå av kortterminalen ved å holde av/på-knappen til det kommer en pipelyd og teksten på
skjermen forsvinner.

Av/på-knapp

Kortleseren sett mot toppen:

Slå av skriveren ved å trykke av/på-knappen. Koble fra strøm til skriveren.

Lampe for Blåtann. Blå=OK

Lampe for power. Blå=OK

Skyv denne mot deg for å
åpne skriveren. F. eks ved
bytte av papirrull.

Av/på-knapp
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