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POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS
Terminál OMERO HS slouí k elektronické akceptaci bankovních platebních karet. Je
certifikován podle mezinárodních EMV specifikací. Souèástí terminálu je kromì èteèky
magnetické karty také termotiskárna a interní telefonní modem. Souèástí kompletu je i externí
PINPAD zaøízení, napájecí zdroj a pøísluné napájecí kabely. PINPAD slouí pro zadávání
PIN a souèasnì jako èteèka èipových karet.
Instalace je velmi jednoduchá a intuitivní. Staèí pøipojit terminál k napájecímu zdroji, telefonní
linku zapojit do konektoru "B" a terminál je plnì funkèní. Plná funkènost terminálu je
samozøejmì podmínìna správnou vnitøní konfigurací, jako je napøíklad typ tel. volby, telefonní
pøedvolba atd. Tato nastavení provádí servisní organizace pøi instalaci. Ke ètení èipových
karet, zadávání kódù PIN a bezpeènému ukládání kryptovacích klíèù slouí klávesnice PINPAD.
Ta se pøipojuje do konektoru "D" a automaticky se zapíná a vypíná spoleènì s terminálem
OMERO.
Terminál se zapíná/vypíná spínaèem na spodní stranì pøístroje. Po zapnutí se terminál
automaticky spojí s klávesnicí PINPAD. Neobdrí-li odpovìï, zobrazí na displeji zprávu
"NEPØIPOJENÝ PINPAD" a dále nebude moné s terminálem provádìt ádnou akci.
V takovém pøípadì je zapotøebí zkontrolovat pøipojení klávesnice PINPAD k terminálu
a pøípadnì zavolat servisní organizaci.

POPIS TISKÁRNY, DISPLEJE A KLÁVESNICE
Terminál Dionica Omero HS komunikuje s obsluhou pomocí plnì grafického LCD maticového
displeje, který umoòuje zobrazení 4 øádek po 20 znacích.
Pro tisk dokladù o provedených transakcích a dalích informací slouí termotiskárna.
Pro vkládání dat do terminálu a zadávání pokynù je k dispozici klávesnice s 20 tlaèítky:
F1
F2
F3
F4
S

O
V
0
.
?

- vstup do menu výbìru transakcí
- vstup do menu majitele
- vstup do menu supervizora
- vstup do menu uivatele
- storno

- oprava
- vloit
- 9 a 00 numerické klávesy
- posuv papíru
- není vyuita

Externí PINPAD komunikuje s klientem pomocí znakového LCD displeje, který umoòuje
zobrazení 2 øádek po 16 znacích. Pomocí klávesnice odsouhlasuje klient èástku transakce
a zadává bezpeènostní PIN. PINPAD slouí primárnì jako èteèka èipových karet.
F1 - F8 - klávesy nejsou vyuity
F4 - výbìr platební aplikace *)
0 - 9 - slouí pro zadání PIN

OK - slouí pro odsouhlasení èástky
a k ukonèení zadávání PIN
C - storno probíhající akce

*) pokud je èip vybaven více jak jednou platební aplikací, je na volbì dritele karty, kterou
zvolí (karet vydaných na území ÈR se tato funkènost prozatím netýká).
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OBECNÉ POKYNY K POUÍVÁNÍ TERMINÁLU
V dobì kdy terminál pasivnì èeká na transakci, je v tzv. "klidovém stavu". Klidový stav oznaèuje
displej zobrazením "klidového textu".
V tomto stavu displej zobrazuje v prvním øádku
ÈESKÁ SPOØITELNA
dvoumístné pole pro identifikaci pøihláeného
uivatele, v druhém øádku modifikovatelný text
(Èeská spoøitelna), ve ètvrtém øádku jsou zobrazeny
01/01/2001
14:23
aktuální datum a èas.

Èeská spoøitelna

Na displeji PINPADu je zobrazeno

Vlote kartu
Vechny povolené funkce terminálu mohou být z tohoto klidového stavu vyvolány prostým
stisknutím pøísluných kláves.
Pøi transakci platební kartou terminál pøijme potøebné údaje k uskuteènìní transakce, provede
nutné bezpeènostní kontroly, dále provede autorizaci transakce a zabezpeèí její zapsání
a uchování ve vnitøní pamìti a do okamiku pøenosu transakcí do banky ke zpracování.
Pøenos transakcí do banky je provádìn automaticky v pøedem nastavený èas (nejèastìji
v noèních hodinách). Z tohoto dùvodu proto terminál radìji nikdy nevypínejte!

ODLINOSTI V AKCEPTACI èipových a magnetických karet
Pøedcházející programové vybavení terminálù Dionica Omero a do verze 4.61 bylo zamìøeno
na akceptaci magnetických platebních karet. Od souèasné verze 5.00 jsou terminály Dionica
Omero pøipraveny akceptovat èipové platební karty. Tato zmìna má podstatný vliv na postup
jakým se s kartou na terminálu pracuje.

Èipová Karta
Pokud je karta vybavena èipem, má pouití tohoto èipu pøednost pøed magnetickým proukem.
Pokud dojde k pokusu provést transakci primárnì za pomoci magnetické stopy, terminál tuto
transakci nepovolí.
Pokladní je povinen zkontrolovat bezpeènostní prvky karty i v pøípadech, kdy zasunutí èipové
karty provádí dritel karty sám. Karta se zasune do èipové èteèky umístìné na externím
PINPADu vodorovnì pod klávesnicí. Obsluha dále sleduje instrukce na displeji terminálu
a dritel na displeji PINPADu.
Pokladní zadá èástku a potvrdí její správnost stiskem klávesy "V". Dritel karty odsouhlasí
správnost úètované èástky stiskem klávesy "OK". Následnì je poádán o natypování PIN.
Jeho zadávání je ukonèeno stiskem klávesy "OK".
Po správném zadání PIN rozhodne terminál a karta o tom, zda dojde k online autorizaci,
nebo bude transakce odsouhlasena offline bez nutnosti komunikace s bankou.
V pøípadì kladného výsledku je vytitìna úètenka, v opaèném pøípadì se vytiskne dùvod
zamítnutí transakce.
Poznámka: ne u vech èipových karet je potøeba zadávat PIN. Toto rozhodnutí je na vydavateli
karty a dritel karty je s tím seznámen. Tato funkènost nemá vliv na postupy obsluhy terminálu.
3

Dionica Omero HS / Omero X / Omero GSM

CIP verze 5.00

Dùleitou okolností je skuteènost, e prodejní úètenka nebývá opatøena polem pro podpis dritele
karty a obsluha tedy u tìchto transakcí provedených pomocí èipu nekontroluje podpis dritele karty.
Z tohoto pravidla existují vyjímky, jedná se o speciální typy transakcí Prodej se spropitným
a Dokonèení pøedautorizace, kde je podpis vyadován u vech transakcí.
U karet, které vyadují kontrolu podpisem se v omezené míøe jedná o karty vydané výhradnì
v zahranièí.
Pokud se zákazník identifikoval pomocí PIN zadaného na PINPAD a úètenka je bez podpisu,
vytiskne obsluha kopii úètenky pro klienta bez nutnosti dalí kontroly.

FALL BACK
V pøípadì, e je èip karty neèitelný, je moné jako náhradní øeení pøeèíst data z magnetického
prouku (termín FALL BACK). Poté co terminál zjistí nefunkèní èip, nabídne obsluze monost
protáhnout kartu magnetickou èteèkou. Dále potom ve probíhá tak jako by lo o transakci
s obyèejnou magnetickou kartou.
Tato transakce probíhá vdy on-line a závisí na vydavatelské bance, zda transakci provedenou
èipovou kartou oznaèenou jako "Fall back" povolí nebo zamítne.
Pozor: provést tuto transakci je moné pouze po dobu 30s od zjitìní nefunkènosti èipu.

Magnetická Karta
Pokud není karta vybavena èipem postupuje se stejnì jako døíve. Údaje z karty se sejmou
protaením èteèkou magnetické stopy umístìnou v tìle terminálu vodorovnì nad dispejem.
Obsluha v tomto pøípadì zadává kontrolní ètyøi poslední èísla karty. Obsluha terminálu musí
provést kontrolu bezpeènostních prvkù karty a srovnat podpis na úètence s podpisovým proukem
karty. V pøípadì jakéhokoliv podezøení si musí obsluha pro dalí kontrolu vyádat doklad
totonosti dritele karty.

ODLINOSTI V OVLÁDÁNÍ terminálù Omero X a Omero GSM
OMERO X
Dionica Omero X je terminál s interním bezpeèným PINPAD zaøízením. To zajiuje odliná
konstrukce nìkterých jeho HW komponentù. SW vybavení je vak shodné s terminály Omero
HS. V ovládání existuje drobný rozdíl v akceptaci èipových karet a magnetických karet
s poadavkem na zadání PIN. Ke ètení èipových karet slouí èteèka umístìná podélnì pod
klávesnicí terminálu. Zadávání PIN se u POS Omero X provádí na klávesnici terminálu bez
pøedchozího odsouhlasení èástky transakce (u Omera HS se nejdøíve odsouhlasí èástka stiskem
klávesy OK na externím PINPAD zaøízení).

OMERO GSM
Terminály Omero GSM mají tak jako Omero X interní bezpeèný PINPAD a souèástí je
integrovaný GSM modem. Zadávání PIN a akceptace èipových karet je shodná jako u Omero X.
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K zapnutí POS slouí levé dolní tlaèítko ".", pro vypnutí terminálu je potøeba toto tlaèítko na
okamik podret (pøi odpojeném napájení). Pøípadnì lze pro vypnutí pouít sekvenci "F4"  "F4".
U terminálu lze nastavit dvì pøídavné funkce (viz tabulka funkcí terminálu).
1) Parametr GSM PIN urèuje, zda pøi kadém zapnutí terminálu bude poadováno PIN,
nebo bude tato funkce na SIM kartì blokována.
2) Parametr GSM auto vypnutí slouí pro nastavení etrnìjího provozu napájecích èlánkù.
Pokud nedochází na terminálu k ádné akci, pøejde terminál po krátkém èase do reimu
"sleep", z kterého je moné ho kdykoliv probudit levým dolním tlaèítkem.
GSM terminály jsou citlivé na stav nabití baterií. Pokud to provoz dovolí, zapnìte funkci GSM
auto vypnutí a terminál nechávejte nabíjet po dobu zavírací doby provozovny, pøípadnì pokud
je to moné i bìhem provozu. Doporuèujeme za provozu prùbìnì sledovat signalizaci nabití
a v pøípadì poklesu ze stavu "- - -" na "- -" zahájit nabíjení.

PØIPOJENÍ terminálù k ECR pokladnám a síová øeení
Platební terminál je moné propojit s pokladnou nebo pokladním systémem. Pro tuto funkci
byl navren komunikaèní interface, který je k disposici na vyádání. Realizovat toto propojení
si vyádá zmìnu v HW konfiguraci terminálu a v programové výbavì pokladny.
Pro rozsáhlejí prodejny vybavené vìtím poètem pokladních míst, jako i pro obchodní øetìzce
s velkým poètem provozoven je moné pouít nìkteré ze serverových øeení jako je Flexipad,
Flexipad Multimerchant atd.
V pøípadì zájmu o nìkteré z tìchto øeení kontaktujte pøísluného obchodního zástupce,
pøípadnì HelpDesk servisní organizace.
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POPIS BANKOVNÍCH OPERACÍ
Následné popisy jednotlivých operací odpovídají standardní situaci, pøi které na terminálu
není speciálnì nastavena vyí bezpeènost  není napø. poadováno heslo supervizora pro
provedení operací atp. Je-li Vá terminál nastaven jinak, lze níe uvedený postup doplnit
jednotlivými kroky z kapitoly Odlinosti obsluhy bankovních operací.
Práva pøístupu uivatelù k jednotlivým funkcím závisí na konkrétním nastavení parametrù,
definovaných v tabulce bankovních operací.
Operaci, která je nastavena jako implicitní, lze zahájit také protaením karty. Ve vìtinì
pøípadù se jedná o operaci PRODEJ.
Poznámka: Data terminálu jsou zabezpeèena proti odpojení od napájení, proto transakce lze
vymazat pouze odesláním do banky.
Následnì popisované postupy vycházejí z pøedpokladu, e je pøi transakci pouita primárnì
èipová karta.

OBECNÝ POSTUP
1) Pro pøístup do menu bankovních operací
1-PRODEJ
2-PØEDAUT
stisknìte "F1" v základním stavu.
3-ZRU.TR
4-OFFLINE
2) Obsluha terminálu vybere druh provádìné
5-REFUND
6-HOTOVOS
operace stiskem klávesy "1" a "8".
3) Zadá èíslo karty (standardnì zasunutím èipové
7-CASHBACK 8-DUPLIKÁ
karty nebo protaením èteèkou mg. prouku,
nestandardnì ruèním zadáním údajù z karty), terminál vykoná zadané kontroly podle
nastavených parametrù, pøípadnì si vyádá od obsluhy doplnìní kontrolních údajù
(poslední ètyøèíslí, datum platnosti karty).
4) Zadá poadovanou èástku a poádá zákazníka o odsouhlasení èástky a zadání PIN. Na
displeji PINPADu se objeví suma transakce, kterou je tøeba potvrdit tlaèítkem "OK",
a následnì zadání PIN, které se opìtovnì potvrzuje klávesou "OK" - provádí dritel karty.
5) Terminál vytiskne první úètenku.
6) Obsluha úètenku od tiskárny oddìlí a uschová pro pøípad reklamace. V pøípadì, e je
transakce v poøádku, vytiskne kopii pro klienta. Kopii úètenky je moné vytisknout
i v jiném jazyce. Pokud dolo k nìjaké chybì, je vytitìno potvrzení o neprovedené
transakci vèetnì dùvodu zamítnutí.
7) Bìhem dne jsou vekeré transakce ukládány do pamìti terminálu. Zpravidla je terminál
nastaven tak, aby se v noèních hodinách sám telefonicky spojil s bankou a vekeré transakce
urèené k zúètování odeslal (viz kapitola Uzávìrka).
Poznámka: v pøípadì pouití èipové karty, zùstává karta zasunuta v èteèce po celou dobu provádìní
transakce. Pøedèasné vyjmutí karty mùe vést k pokození karty.

6

Dionica Omero HS / Omero X / Omero GSM

CIP verze 5.00

OPERACE PRODEJ
Transakce PRODEJ je základní operace terminálu, která je podkladem pro zúètování (pøevod)
zadané èástky z úètu dritele karty na úèet provozovatele terminálu.
Aktivuje se obvykle zasunutím/protaením karty. Té se mùe vyvolat ze základního stavu
postupným stisknutím kláves "F1" a "1".
Toto menu se zobrazí, pokud terminál
PRODEJ
vyaduje pro tento typ karty zadání
676254230123____
a kontrolu posledních ètyø èíslic karty
(u èipových karet se tato kontrola
09/03
EC/MC
neprovádí). Obsluha po doplnìní potvrdí
DOPLÒ ÈÍSLO KARTY
èíslice klávesou "V".
Terminál vyzve obsluhu, aby zadala poadovanou
PRODEJ
èástku transakce. Èástku potvrdíme zelenou klávesou
"V". Opravu hodnoty je mono provádìt pomocí
CZK >
0,00<
klávesy "O".

ZADEJ ÈÁSTKU

Pouití PINu
U èipových karet je vìtinou poadováno, aby se dritel autorizoval èíslem PIN. To samé se
týká i nìkterých magnetických karet (v souèasnosti jde o karty s logem Maestro). Obsluha
po zadání èástky poádá dritele karty o její odsouhlasení a zadání PIN.

Èástka/Amount:
248,50 CZK

Na displeji klávesnice PINPADu se zobrazí

PRODEJ
POÁDEJ O ZADÁNÍ PIN

Obsluha klávesnici PINPAD podá driteli karty.
Vyzve dritele, aby potvrdil èástku stiskem klávesy
"OK" a zadal èíslo PIN karty, které znovu potvrdí
klávesou "OK".

Po stisku klávesy "OK" se na displeji PINPADu
zobrazí
Nyní dritel karty musí zadat PIN karty. Po
natypování prvního èísla se na displeji PINPADu
zobrazí

PIN CODE
ZADEJ PIN
*
OK=KONEC
C=NOVÉ ZADÁNÍ

Dritel karty zadá zbývající èíslice PINu, správnost PIN potvrdí klávesou "OK". Pokud se
splete, stiskem klávesy "C" vyvolá nové vkládání PINu.
Po stisku klávesy "OK" terminál vyvolá sekvenci ovìøování èísla PIN karty. Obsluha terminálu
ani dritel karty nemají na tento proces ádný vliv. Na displeji klávesnice PINPADu se
zobrazuje "Transakce probíhá" a na displeji terminálu je zobrazován prùbìh autorizace.
Pouití PINu
7
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Nyní terminál zahájí autorizaci platby. Na prùbìh autorizaèní sekvence obsluha nemá ádný
vliv. Chování terminálu v pøípadì, e je platba zamítnuta autorizací, je popsáno v kapitole
Zamítnutí transakce pøi autorizaci. Pokud je transakce autorizována úspìnì, terminál vytiskne
úètenku s místem pro podpis, pokud se jedná o magnetickou kartu a následnì se objeví menu
pro odsouhlasení podpisu. Pokud se jedná o èipovou kartu, vytiskne se ve vìtinì pøípadù
úètenka bez podpisového pole a celá tato èást kontroly se pøeskoèí.

SOUHLASÍ PODPIS?
V - ANO
S - NE
O - JINÝ JAZYK

V - KOPIE
S - BEZ KOPIE
O - JINÝ JAZYK

Souhlasí-li podpis zákazníka s podpisovým vzorem
na kartì, obsluha stiskne klávesu "V". Terminál
vytiskne druhou úètenku urèenou pro zákazníka.
V pøípadì, e nesouhlasí, stiskne klávesu "S". Terminál
vytiskne doklad o zruené transakci a na displeji
zobrazí nabídku tisku kopie druhé úètenky. Klávesu
"O"mùe obsluha pouít v pøípadech, kdy chce
druhou úètenku pro zákazníka vytisknout v jiném
jazyce ne je pøednastaven (napø. pro cizince).
U èipové karty je stiskem klávesy "V" vytitìna
úètenka ve stejném jazyce. Jiný jazyk je moné
jednorázovì navolit stiskem klávesy "O".

Vzor úètenky k operaci prodej
PRVNÍ OBCHODNÍ, A. S.
PRODEJNÍ UL. 12
100 00 PRAHA 10

název obchodu, provozovny
adresa
adresa

OBCHODNÍK:055555
ÚÈTENKA:
06
UIV.:
11
TRNSID:
000033

èíslo obchodníka
èíslo transakce
èíslo uivatele
identifikace transakce

POSID:00007
DÁVKA: 002
C@3

5490 7723 1234 5678
VISA CREDIT
PLATNOST: 12/05
P R O D E J / S A L E

CZK 55,00

èíslo karty *)
typ karty

èíslo terminálu
èíslo dávky
pomocné znaky

konec platnosti
typ operace
èástka

AUTORIZAÈNÍ KÓD: 02597
15/05/05
13:53
D Ì K U J E M E
V Á M

autorizaèní kód
datum a èas provedení operace

*) výe zobrazená úètenka obchodníka se z bezpeènostních dùvodù lií od úètenky pro klienta,
kde není uvedena platnost a èíslo karty je ve tvaru xxxx xxxx xxxx 5678.
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Transakce karet American Express, ruèní vstup: v pøípadì, e se u tìchto karet nepodaøí terminálu
na tøi pokusy provést on-line autorizaci z dùvodu chyb ve spojení, je moné zavolat pøímo servis
American Express 222 800 222, získat autorizaèní kód a ten vloit do POS terminálu ruènì.
V tomto pøípadì se transakce provede off-line, uloí se do pamìti terminálu a pøenese a v dobì
uzávìrky.

OPERACE REFUNDACE
Transakce REFUNDACE je podkladem k provedení pøevodu zadané èástky z úètu provozovatele
terminálu na úèet dritele karty. Pouije se napøíklad tehdy, uznal-li obchodník reklamaci
zboí a hodlá driteli karty vrátit peníze. Pøedpokladem je, e nákup zboí, provedený operací
prodej, ji byl k zúètování do banky pøenesen (Není tedy uloen v pamìti terminálu. Je-li
v pamìti uloen, øiïte se pokyny pro zruení transakce). Operaci refundace lze také pouít,
vrací-li obsluha terminálu driteli pouze èást z celkové hodnoty nákupu.
Operace REFUNDACE se aktivuje ze základního stavu postupným stisknutím kláves "F1" a "5".

REFUNDACE

Terminál poaduje vloení/protaení karty (pokud
je povoleno ruèní zadávání, mùe obsluha napsat
èíslo magn. karty pomocí klávesnice).

ÈÍSLO KARTY <--->
Toto menu se zobrazí, pokud terminál
vyaduje pro daný typ magn. karty zadání
a kontrolu posledních ètyø èíslic karty.
Obsluha po doplnìní potvrdí èíslice
klávesou "V".

REFUNDACE
676254230123____
09/03
EC/MC
DOPLÒ ÈÍSLO KARTY
REFUNDACE
CZK >
0,00<
ZADEJ ÈÁSTKU

V - KOPIE
S - BEZ KOPIE
O - JINÝ JAZYK

Terminál vyzve obsluhu, aby zadala poadovanou
èástku. Opravu hodnoty je mono provádìt pomocí
klávesy "O". Èástku potvrdíme zelenou klávesou
"V". Terminál vytiskne doklad o provedené transakci.
Na displeji je zobrazeno:
Nyní obsluha mùe vytisknout kopii dokladu pro
zákazníka, pøípadnì klávesou "O" mùe zvolit jiný
jazyk tohoto dokladu. Doklad podepíe obchodník
a pøedá ho zákazníkovi.
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Vzor úètenky k operaci refundace
PRVNÍ OBCHODNÍ, A. S.
PRODEJNÍ UL. 12
100 00 PRAHA 10

název obchodu, provozovny
adresa
adresa

OBCHODNÍK:055555
POSID:00007
ÚÈTENKA:
06
DÁVKA: 002
UIV.:
11
D@3
TRNSID:
000034
xxxx xxxx xxxx 5678
VISA CREDIT
PLATNOST: 12/05

èíslo obchodníka
èíslo transakce
èíslo uivatele
identifikace transakce
neúplné èíslo karty
typ karty

R E F U N D A C E

typ operace

CZK 55,00

èástka

PODPIS OBCH.:__________________

místo pro podpis obchodníka

AUTORIZAÈNÍ KÓD:

autorizaèní kód

15/05/05

415842
13:53

èíslo terminálu
èíslo dávky
pomocné znaky

konec platnosti

datum a èas provedení operace

Zobrazená úètenka je úètenkou urèenou pro klienta, obchodnická úètenka neobsahuje pole
pro podpis.
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OPERACE PØEDAUTORIZACE
Operace PØEDAUTORIZACE rezervuje peníze na úètu dritele karty pro budoucí transakci.
Jedná se pouze o provedení autorizace se zámìrem získat autorizaèní kód, který bude pouit
pro pozdìjí operaci NEPROPOJENÁ TRANSAKCE. Pozor, PØEDAUTORIZACE není
transakcí - zúètování z úètu dritele karty na úèet provozovatele terminálu bude provedeno a
po uskuteènìní operace NEPROPOJENÁ TRANSAKCE.
Napø.: Pùjèení auta z pùjèovny. Pøedautorizací na tuto sumu získáte souhlas s transakcí, kterou
provedete pozdìji (a v okamiku, kdy dritel auto vrátí). Takto pøedejdete nepøíjemnostem,
které by mohly vzniknout v pøípadì zamítnutí transakce po poskytnutí Vaí sluby.
Operaci PØEDAUTORIZACE aktivujeme ze základního stavu stiskem kláves "F1" a "2".
Terminál poaduje vloení/protaení karty, nebo,
PØEDAUTORIZACE
pokud je povoleno ruèní zadávání, mùe obsluha
napsat èíslo karty pomocí klávesnice.

ÈÍSLO KARTY <--->
Toto menu se zobrazí, pokud terminál
vyaduje pro daný typ magn. karty zadání
a kontrolu posledních ètyø èíslic karty.
Obsluha potvrdí klávesou "V". U èipových
karet se tato kontrola neprovádí.

PØEDAUTORIZACE
676254230123____
09/03
EC/MC
DOPLÒ ÈÍSLO KARTY
PØEDAUTORIZACE
CZK >
0,00<
ZADEJ ÈÁSTKU

Terminál vyzve obsluhu, aby zadala poadovanou
èástku. Opravu hodnoty je mono provádìt pomocí
klávesy "O". Výsledná èástka se potvrdí zelenou
klávesou "V".

Pouití PINu
U èipových karet je poadováno, aby se dritel karty autorizoval èíslem PIN. To samé se týká
i nìkterých magnetických karet (v souèasnosti jde o karty s logem Maestro). Obsluha po
zadání èástky, poádá dritele karty o její odsouhlasení a zadání PIN.
Na displeji klávesnice PINPADu se zobrazí

PØEDAUTORIZACE
POÁDEJ O ZADÁNÍ PIN

Èástka/Amount:
248,50 CZK

Obsluha klávesnici PINPAD podá driteli karty.
Vyzve dritele, aby potvrdil èástku stiskem klávesy
"OK" a zadal èíslo PIN karty, které znovu potvrdí
klávesou "OK".

Po stisku klávesy "OK" se na displeji PINPADu
zobrazí
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natypování prvního èísla se na displeji PINPADu
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*
OK=KONEC
C=NOVÉ ZADÁNÍ

Dritel karty zadá zbývající èíslice PINu, její správnost potvrdí klávesou "OK". Pokud se
splete, stiskem klávesy "C" vyvolá nové vkládání PINu.
Po stisku klávesy "OK", terminál vyvolá sekvenci ovìøování èísla PIN karty. Obsluha terminálu
ani dritel karty nemají na tento proces ádný vliv. Na displeji klávesnice PINPADu se
zobrazuje "Transakce probíhá" a na displeji terminálu je zobrazován prùbìh autorizace.
Pouití PINu
Nyní terminál zahájí autorizaci. Na prùbìh autorizaèní sekvence obsluha nemá ádný vliv.
Chování terminálu v pøípadì, e je transakce zamítnuta autorizací, je popsáno v kapitole
Zamítnutí transakce pøi autorizaci. Pokud je transakce autorizována úspìnì, terminál vytiskne
doklad s uvedením autorizaèního kódu.

Vzor úètenky k operaci pøedautorizace
PRVNÍ OBCHODNÍ, A. S.
PRODEJNÍ UL. 12
100 00 PRAHA 10

název obchodu, provozovny
adresa
adresa

OBCHODNÍK:055555
ÚÈTENKA:
06
UIV.:
11
TRNSID:
000039

èíslo obchodníka
èíslo transakce
èíslo uivatele
identifikace transakce

POSID:00007
DÁVKA: 002
D@1

5490 7723 1234 5678
VISA CREDIT
PLATNOST:

12/05

èíslo karty
typ karty

konec platnosti

P Ø E D A U T O R I Z A C E

typ operace

CZK 55,00

èástka
autorizaèní kód

AUTORIZAÈNÍ KÓD: 123456
15/05/05

13:53
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èíslo terminálu
èíslo dávky
pomocné znaky

datum a èas provedení operace
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OPERACE DOKONÈENÍ PØEDAUTORIZACE (OFF-LINE)
Operace DOKONÈENÍ PØEDAUTORIZACE (nepropojená transakce / Off-Line) je velmi
podobná operaci PRODEJ, avak s jednou odliností. Terminál nikam nevolá a neovìøuje
kartu. Pøedpokládá se, e obsluha si kartu ovìøila jiným zpùsobem: buï pøi operaci
PØEDAUTORIZACE nebo telefonicky, dotazem v autorizaèním centru. Proto operace
DOKONÈENÍ PØEDAUTORIZACE poaduje po obsluze zadání autorizaèního kódu.
Operace DOKONÈENÍ PØEDAUTORIZACE se aktivuje ze základního stavu postupným
stisknutím kláves "F1" a "4".
Terminál poaduje vsunutí/protaení karty, nebo,
DOKONÈ. PØEDAUT.
pokud je povolen ruèní vstup, mùe obsluha napsat
èíslo karty pomocí klávesnice.

ÈÍSLO KARTY <--->
Toto menu se zobrazí, pokud terminál
vyaduje pro daný typ magn. karty zadání
a kontrolu posledních ètyø èíslic karty.
Obsluha potvrdí èíslice klávesou "V".
U èipových karet se tato kontrola neprovádí.

DOKONÈ. PØEDAUT.
676254230123____
09/03
EC/MC
DOPLÒ ÈÍSLO KARTY
DOKONÈ. PØEDAUT.
CZK >
0,00<
ZADEJ ÈÁSTKU
DOKONÈ. PØEDAUT.
VLOTE AUT. KÓD
CZK >
0,00<
AUT.KÓD >
<

SOUHLASÍ PODPIS?
V - ANO
S - NE
O - JINÝ JAZYK

Terminál vyzve obsluhu, aby zadala poadovanou
èástku. Opravu hodnoty je mono provádìt pomocí
klávesy "O". Èástku potvrdíme zelenou klávesou "V".

Nyní obsluha vloí autorizaèní kód. Dokud vloená
data nepotvrdí klávesou "V", mùe vloená data
opravovat klávesou "O".
Pokud musíme zadat autorizaèní kód, který obsahuje
jiný znak ne èíslice, postupujeme tímto zpùsobem:
Na pozici kam chceme vloit nenumerický znak,
stiskneme klávesu "F4" tolikrát, a se nám zobrazí
poadovaný znak. Klávesou "F3" mùeme rolovat zpìt.
Potom stiskneme klávesu "F1" a kurzor se pøesune
na dalí pozici. Nakonec vloená data potvrdíme
klávesou "V".
Terminál vytiskne úètenku. V pøípadì magnetické
karty je poadováno zadání podpisu dritele karty.
U èipových karet se podpis standardnì nekontroluje.
Klávesu "O" obsluha pouije v pøípadech, kdy chce
druhou úètenku pro zákazníka vytisknout v jiném
jazyce ne je pøednastaven (napø. pro cizince).
Souhlasí-li podpis zákazníka (nebo se jedná o èipovou
transakci), obsluha stiskne klávesu "V". Terminál
vytiskne druhou úètenku urèenou pro zákazníka.
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V pøípadì, e obsluha s podpisem nesouhlasí, stiskne
klávesu "S". Terminál vytiskne doklad o zruené
transakci a na displeji zobrazí nabídku tisku kopie
druhé úètenky.
Nyní si mùe obsluha vytisknout kopii dokladu
o zruené transakci, pøípadnì ji vytisknout v jiném
jazyce.

V - KOPIE
S - BEZ KOPIE
O - JINÝ JAZYK

Vzor úètenky k operaci Dokonèení pøedautorizace/Off-Line
PRVNÍ OBCHODNÍ, A. S.
PRODEJNÍ UL. 12
100 00 PRAHA 10

název obchodu, provozovny
adresa
adresa

OBCHODNÍK:055555
ÚÈTENKA:
06
UIV.:
11
TRNSID:
000040

èíslo obchodníka
èíslo transakce
èíslo uivatele
identifikace transakce

POSID:00007
DÁVKA: 002
D@5

5490 7723 1234 5678
VISA CREDIT
PLATNOST:
O F F

L I N E

12/05

èíslo karty
typ karty

P R O D E J

konec platnosti
typ operace

CZK 55,00

èástka

PODPIS/SIGN.:___________________

místo pro podpis dritele karty

AUTORIZAÈNÍ KÓD: 8901

autorizaèní kód

15/05/05
D Ì K U J E M E

13:53
V Á M
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èíslo terminálu
èíslo dávky
pomocné znaky

datum a èas provedení operace
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OPERACE HOTOVOST
Operace HOTOVOST nepatøí mezi standardnì nabízené operace. Z tohoto dùvodu není proto
v tomto návodu popsána. Pokud máte zájem o tento typ operace, obrate se na obchodního
zástupce Èeské spoøitelny, a.s.

OPERACE CASHBACK
Operace CASHBACK HOTOVOST nepatøí mezi standardnì nabízené operace. Se zavedením
této funkènosti se poèítá v prùbìhu roku 2006. Z tìchto dùvodù není proto v tomto návodu
dále podrobnì popsána.

DUPLICITNÍ TISK
Kopii poslední vytitìné úètenky je moné vytisknout ze základního stavu postupným stisknutím
kláves "F1", "8" a výbìrem jazyka. Bude vytitìna poslední úètenka v pøísluném jazyce
s poznámkou, e se jedná o kopii.

OPERACE ZRUENÍ TRANSAKCE
Operace ZRUENÍ TRANSAKCE zruí (stornuje) jakoukoliv dokonèenou transakci, která
je uloena v pamìti terminálu, tzn. takovou transakci, která jetì nebyla pøenesena do banky
ke zúètování. Tato operace oznaèí záznam o dokonèené transakci uloené v pamìti terminálu
jako zruený. Proto se transakce nezúètuje.
Operace ZRUENÍ TRANSAKCE se aktivuje ze základního stavu postupným stisknutím
kláves "F1" a "3". Poté následuje tento dialog:
Terminál poaduje zadání èísla úètenky, kterou
ZRUENÍ TRANS.
chcete zruit. Nebude-li zadáno ádné èíslo, bude
ZADEJ ÈÍSLO ÚÈTENKY
zruena poslední provedená transakce. Výbìr
potvrïte klávesou "V".

>

<

ZRUENÍ TRANS.
ÚÈTENKA È.: 12
CZK >
200,00<
ZADEJ ÈÁSTKU

V - KOPIE
S - BEZ KOPIE
O - JINÝ JAZYK

Obsluha nyní musí zadat pøesnì koneènou èástku,
která odpovídá zruené transakci. Èástku potvrdí
stiskem klávesy "V".
V pøípadì, e poadovaná èástka je vloena patnì,
operace ZRUENÍ TRANSAKCE není provedena
a terminál se vrátí do základního stavu.
Terminál vytiskne doklad o zruené transakci a na
displeji zobrazí nabídku tisku kopie druhé úètenky.
Nyní si mùe obsluha vytisknout kopii dokladu
o zruené transakci, pøípadnì ho vytisknout v jiném
jazyce.
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Operace ZRUENÍ TRANSAKCE neprobìhne v tìchto pøípadech:
1) Transakce s poadovaným èíslem úètenky se v terminálu nevyskytuje.
2) Transakce s poadovaným èíslem úètenky se v terminálu vyskytuje, ale ji byla zruena.
3) Vloená èástka neodpovídá skuteèné èástce transakce.
4) Nìkteøí vydavatelé neumìjí operaci zruení transakce (reversal) provést. V tomto pøípadì
je potøeba kontaktovat oddìlení autorizace nebo odd. reklamace plateb, pøípadnì provést
operaci refundace (protoe refundace není on-line operací, dojde k pøevodu z úètu
obchodníka na úèet majitele karty s èasovým zpodìním nìkolika dní, peníze budou po
tuto dobu zablokovány).
Terminál v tìchto ètyøech pøípadech na chvíli zobrazí dùvod neprovedení transakce a potom
pøejde do základního stavu.
Poznámka: Pokud bylo pøidáno spropitné, musíme vkládat celkovou èástku.

Vzor úètenky k operaci zruení transakce
PRVNÍ OBCHODNÍ, A. S.
PRODEJNÍ UL. 12
100 00 PRAHA 10

název obchodu, provozovny
adresa
adresa

OBCHODNÍK:055555
UIV.:
11

èíslo obchodníka
èíslo uivatele

POSID:00007
D@5

POTVRZENÍ K ÚÈTENCE
È.: 15
O ZRUENÉ TRANSAKCI
5490 7723 1234 5678
MASTER
PLATNOST:
CZK 12.121,50

èíslo ruené transakce

12/05

AUTORIZAÈNÍ KÓD: 8536
15/05/05

èíslo terminálu
pomocné znaky

Údaje o ruené transakci:
èíslo karty
typ karty
èástka
autorizaèní kód

13:53
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datum a èas provedení operace

konec platnosti

Dionica Omero HS / Omero X / Omero GSM

CIP verze 5.00

ODLINOSTI OBSLUHY BANKOVNÍCH OPERACÍ
SPROPITNÉ
U nìkterých typù provozoven je moné, aby dritel karty ponechal tzv. spropitné. Na první
úètence, kterou podepisuje dritel karty, je k tomuto úèelu urèena kolonka, kam dritel mùe
vyplnit výi spropitného. Tuto èástku obsluha zadá do terminálu, a to hned po odsouhlasení
platby terminálem, pøed výzvou ke kontrole podpisu dritele karty. Maximální výe spropitného
mùe být omezena ze strany banky nebo majitele. Mùe se pohybovat v rozsahu 0% - 99%
z ceny poskytované sluby. Aktuálnì nastavené omezení je zobrazeno na displeji terminálu.
Níe je popsán postup: Pøed odsouhlasením shody podpisu dritele karty a podpisu na úètence
terminál ádá zadání výe spropitného.
Dritel na úètence zadá èástku spropitného a potvrdí
PRODEJ
ji svým podpisem. Obsluha potom spropitné zadá
ZADEJ SPROP., MAX:
do terminálu a potvrdí transakci klávesou "V". Pro
CZK 10,00
provozovny typu restaurace je urèen mobilní terminál
CZK >
0,00<
Omero GSM.

Vzor druhé úètenky k operaci spropitné
PRVNÍ OBCHODNÍ, A. S.
PRODEJNÍ UL. 12
100 00 PRAHA 10

název obchodu, provozovny
adresa
adresa

OBCHODNÍK:055555
ÚÈTENKA:
06
UIV.:
11

èíslo obchodníka
èíslo transakce
èíslo uivatele

POSID:00007
DÁVKA: 002
D@3

5490 7723 1234 5678
VISA CREDIT
PLATNOST: 12/05
P R O D E J / S A L E

CZK 55,00

èíslo terminálu
èíslo dávky
pomocné znaky

èíslo karty
typ karty

konec platnosti
typ operace
celková èástka

Z TOHO SPROPITNÉ ÈINÍ
CZK 5,00

spropitné

AUTORIZAÈNÍ KÓD: 2547
15/05/05
13:53
D Ì K U J E M E
V Á M
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autorizaèní kód
datum a èas provedení operace
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RUÈNÍ TYPOVÁNÍ KARTY POMOCÍ KLÁVESNICE
Monost zadávání údajù karty do terminálù pomocí klávesnice Èeská Spoøitelna, a. s. se
obecnì nepodporuje. Nicménì u nìkterých typù provozoven tuto monost povoluje (hotely
 nutnost pøedautorizace pøi nepøítomnosti dritele karty atp.).
Pokud chceme natypovat údaje z karty pomocí klávesnice a terminál toto zadávání podporuje,
postupujeme tímto zpùsobem: Zvolíme typ poadované operace (Napø. PRODEJ "F1" a "1"),
potom následuje dialog.

PRODEJ

Obsluha zadá pomocí klávesnice èíslo karty, které
potvrdí klávesou "V".

ÈÍSLO KARTY <--->
PRODEJ
5490772306370719
MMRR
EC/MC
ZADEJ KONEC PLATN.

Potom se na displeji zobrazí
Nyní je nutno do terminálu vloit konec platnosti
karty. Napø. pro konec platnosti prosinec roku 2005
obsluha zadá "1205" a potvrdí klávesou "V".
Terminál pokraèuje v provádìné operaci.
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UIVATELSKÁ OPRÁVNÌNÍ
Jak je zmínìno v kapitole Menu majitele, je na tomto terminálu mono urèit, kdo smí provádìt
jednotlivé operace. Nastavení je vysvìtleno v podkapitole Nastavení tabulky majitele. Vkládání
uivatelù je shrnuto v podkapitole Správa uivatelù v menu Menu supervizora.
Pokud jsou nastaveny omezení pro urèitou operaci, mùe dojít k následujícímu:
Pokud operace vyaduje identifikaci uivatele se
PRODEJ
specifikovanou pravomocí a ten není pøihláen,
ZADEJTE ÈÍSLO UIV.
následuje pøihlaovací dialog. Zadejte èíslo uivatele
a potvrïte zelenou klávesou "V". Na displeji se
> <
zobrazí
Pokud zadáte èíslo existujícího uivatele, terminál
PRODEJ
poaduje vloení hesla tohoto uivatele. Opìt
ZADEJTE HESLO UIV.
potvrïte zelenou klávesou "V".

>

<

HESLO SUPERVIZORA
>
<

Pokud operace vyaduje heslo supervizora, terminál
poádá o jeho zadání. Jsou-li údaje v poøádku,
terminál pokraèuje dál v provádìné operaci.
Pokud operace vyaduje heslo majitele, terminál
poádá o jeho zadání. Jsou-li údaje v poøádku,
terminál pokraèuje dál v provádìné operaci.

HESLO MAJITELE
>
<

Jsou-li nìkterá data zadána chybnì, terminál zobrazí chybové hláení a vrátí se do základního
stavu.

DOKONÈENÍ TRANSAKCE HLASOVOU AUTORIZACÍ
Èeská spoøitelna, a. s. umoòuje v nìkterých pøípadech dokonèení autorizaèního procesu
i pøi nefungujícím on-line spojení s autorizaèním centrem. Toto záleí na konkrétním typu
karty, kterou je transakce provádìna (napø. karta American Express). V tomto pøípadì, pokud
se terminálu nepodaøí zautorizovat provádìnou operaci, umoní obsluze terminálu vloení
autorizaèního kódu získaného hlasovou autorizací.
V této situaci volejte autorizaèní centrum a hlasovì
VOLEJTE AUTORIZACI autorizujte tuto operaci. V pøípadì vydání
SPOJENÍ NEÚSPÌNÉ.
autorizaèního kódu stisknìte "V", v pøípadì zamítnutí
AUTORIZACE POVOLENA?
autorizace "S".
V: ANO
S: NE

VLOTE AUT. KÓD
AUT.KÓD: >

<

Nyní obsluha vloí autorizaèní kód. Dokud vloená
data nepotvrdí klávesou "V", mùe vloená data
opravovat klávesou "O". V pøípadì nutnosti zadání
neèíselných hodnot se øiïte kapitolou Nepropojená
transakce.
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BEZPEÈNOST OPERACÍ A ZAMÍTNUTÍ TRANSAKCE
KONTROLA NA STRANÌ OBCHODNÍHO PARTNERA
Pøi platbì kartou je potøeba, aby obsluha obchodního místa zkontrolovala fyzické náleitosti
platební karty v souladu s návodem "Jak pøijímat platební karty" (vydaný Èeskou spoøitelnou,
a. s.) a provedeným prokolením obsluhy obchodního místa.
Èipová technologie pøináí vyí úroveò zabezpeèení uloených dat a vyí ochranu pøed
neoprávnìným pouitím karty. Øada kontrol probíhá ji v úrovni komunikace karta  terminál.
Pøesto ale musí obsluha terminálu mít vdy na pamìti, e transakci platební kartou mùe
provádìt pouze její dritel. Pojme-li proto obsluha podezøení, e se nejedná o dritele karty, je
oprávnìna poádat zákazníka o pøedloení jeho prùkazu totonosti a ujistit se tak o oprávnìnosti
provést transakci.

VNITØNÍ KONTROLA TERMINÁLU
Terminál po vloení/protaení karty èteèkou pøekontroluje údaje jako napø. èíslo karty, její
platnost a dalí vnitøní bezpeènostní kódy. Nejsou-li v poøádku, hlásí na displeji "NEPLATNÁ
KARTA", "NEPOVOLENÁ KARTA", "PROLÁ KARTA" atd. Po chvíli pøejde do základního
stavu.

KONTROLA PODPISU
Dùleitým prvkem správnosti transakce byla doposud kontrola shody podpisù dritele na
úètence a na podpisovém prouku karty. Tato kontrola se nyní bude vztahovat pouze na èistì
magnetické karty. U èipové karty je primární kontrola pomocí kódu PIN. Podpis u èipové
karty kontroluje obsluha pouze v pøípadì operací DOKONÈENÍ PØEDAUTORIZACE
(OFFLINE), PRODEJ se spropitným a v pøípadì FALLBACKu

SOUHLASÍ PODPIS?
V - ANO
S - NE
O - JINÝ JAZYK

Pokud podpisy nesouhlasí, obsluha nepotvrdí shodu
podpisù klávesou "S". Terminál vytiskne doklad
o zruené transakci a èeká na potvrzení, zda chcete
vytisknout kopii dokladu o zruení transakce.

Na závìr terminál na chvíli na displeji zobrazí, e operace je zruena a pøejde do základního
stavu.
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KONTROLA AUTORIZACÍ
Kdy se má terminál spojit s autorizaèním centrem, kde má být provedena kontrola, která
urèí, je-li moné transakci povolit (provést) èi nikoliv, mohou nastat pøípady, kdy je transakce
zamítnuta. Terminál vytiskne doklad o zamítnuté transakci a na displeji zobrazí nabídku na
tisk kopie dokladu, pøípadnì volbu tisku v jiném jazyce.
Obsluha zvolí poadovanou èinnost.

V - KOPIE
S - BEZ KOPIE
O - JINÝ JAZYK
OPERACE NEPROVEDENA

Závìrem terminál na okamik zobrazí hláení
o neprovedené operaci a pøejde do základního stavu.

STISKNI S
Na dokladu pod èástkou je text, který blíe specifikuje dùvod zamítnutí transakce. Tyto dùvody
mùeme rozdìlit na dvì skupiny:
1) V pøípadì, e se terminál z jakéhokoliv dùvodu do autorizaèního centra nedovolal, vytiskne
hláení typu - "nedetek. tel. linka", "spojení nenavázáno" atd.
2) V pøípadì, e je transakce zamítnuta z autorizaèního centra, vytiskne se zpráva typu napøíklad "málo penìz na úètu". Seznam tìchto hláení je blíe specifikován v tabulce na
konci této pøíruèky.

Vzor úètenky k zamítnutí autorizace
PRVNÍ OBCHODNÍ, A. S.
PRODEJNÍ UL. 12
100 00 PRAHA 10

název obchodu, provozovny
adresa
adresa

OBCHODNÍK:055555
POSID:00007
UIV.:
11
STAN:
000015
5490 7723 1234 5678
MASTER
PLATNOST: 12/05
D@1
P R O D E J
CZK 55,00
NEDETEK. TEL. LINKA
TRANSAKCE NEBYLA PROVEDENA
15/05/05
13:53

èíslo obchodníka
èíslo uivatele

èíslo terminálu

èíslo karty
konec platnosti

typ karty
pomocné znaky

typ operace
celková èástka
dùvod zamítnutí autorizace
datum a èas provedení operace

Pokud je autorizace zamítnuta èasto, je vhodné konzultovat tuto skuteènost se servisní
organizací.
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UIVATELÉ TERMINÁLU
Osoby, které mohou pracovat s terminálem, lze rozdìlit do ètyø skupin: majitel, supervizor,
uivatel a kdokoli.

MAJITEL
Èeská spoøitelna, a. s. nastavuje svým smluvnì vázaným obchodním partnerùm urèité bezpeènostní
prvky obsluhy. Napøíklad partner typu restaurace nemá obecnì zpøístupnìnu monost zadávat
èísla karet pomocí klávesnice.
Majitel je osoba, která je ve smluvním vztahu s Èeskou spoøitelnou, a. s. a je jí zodpovìdná
za transakce, provedené v platebním terminálu. Proto mùe bezpeènostní prvky obsluhy jetì
zpøísnit podle svých individuálních potøeb. Napøíklad Èeská spoøitelna, a. s. umoòuje
partnerovi operaci REFUNDACE. Majitel si mùe urèit, e tuto operaci smí provádìt pouze
supervizor. Podrobnosti v kapitole Menu majitele.

SUPERVIZOR
je osoba s pravomocemi mezi majitelem a uivatelem. Do její kompetence spadá správa
uivatelù, smìn, dávek transakcí a dalí. Mìlo by se jednat o pracovníka z provozu, napø.
vedoucí pokladen apod. Podrobnosti o menu supervizora hledejte v kapitole Menu supervizora.

UIVATEL
je pracovník, který na terminálu provádí transakce. Jeho pravomoc k provádìní operací na
terminálu záleí na nastaveních pøidìlených majitelem. Uivatel se identifikuje pøihlaovacím
èíslem a heslem. Pokud je do terminálu pøihláen, je jeho identifikaèní èíslo zobrazeno
v pravém horním rohu displeje. Podrobnosti o monostech nastavení uivatelských oprávnìní
hledejte v kapitolách Správa uivatelù a Menu uivatele.
Není samozøejmì bezpodmíneènì nutné tyto tøi funkce rozliovat. Lze je libovolnì spojovat.
Mùeme napø. mít uivatele a supervizora, èi supervizora a majitele v jedné osobì. Toho
docílíme prostým prozrazením pøísluných hesel.

KDOKOLI
Pokud terminál nepoaduje pøi operacích ádnou identifikaci osoby, mùe na nìm pracovat
kdokoli.
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MENU MAJITELE
Jak ji bylo v pøedchozí kapitole naznaèeno, banka definuje svoje poadavky na bezpeènost
bankovních operací. Majitel si mùe tato nastavení zkontrolovat v tabulce bankovních operací
a v pøípadì, e vyaduje vyí bezpeènost, mùe nastavení zmìnit v tabulce majitele.
Z dùvodu bezpeènosti dìlíme, podle rozsahu pøístupových práv k jednotlivým operacím,
osoby do pìti kategorií:
majitel, supervizor a uivatel -

operace je povolena pro specifikovanou osobu, která se musí
prokázat svým heslem

nepovoleno -

operace je zakázána pro vechny

kdokoli -

osoba provádìjící operaci se nemusí prokazovat ádným
heslem

Na terminálu platí vdy pøísnìjí nastavení. Napøíklad banka nepovolí typování z klávesnice
a majitel si urèí, e z klávesnice smí typovat "majitel". Uplatní se nastavení banky, které je
pøísnìjí.
Do menu majitele vstoupíme ze základního stavu stlaèením klávesy "F2" a následným zadáním
hesla majitele potvrzeným klávesou "V". Zpìt do
F1 NAST.TABULKY MAJ.
základního stavu se vrátíme èervenou klávesou "S".
F2 ZMÌNA HESLA MAJI.
Majitel ve svém menu mùe provádìt tyto èinnosti:
F3 TABULKA BANK.O.
nastavit tabulku majitele, zmìnit heslo majitele
a zobrazit/vytisknout tabulku bankovních operací.

Nastavení tabulky majitele

F2 - heslo - V - F1

V tomto menu má majitel monost nastavit, kdo smí vykonávat které operace. Na prvním
øádku displeje je vdy zobrazen typ operace, na druhém stav nastavení bezpeènosti. Pomocí
kláves "F3" a "F4" mùeme toto nastavení mìnit. Námi poadované nastavení potvrdíme
klávesou "V". Klávesou "S" nastavování tabulky majitele ukonèíme.
Typy nastavitelných operací jsou tyto: prodej, hotovost, refundace, offline, pøedautorizace,
zruení transakce, spropitné, typování pomocí klávesnice a jetì dvì: restart a vymazání dávky,
u kterých se nedá nastavit nepovoleno.
Dále mùeme vynutit stoprocentní autorizaci pro operace prodej a hotovost.
Pro spropitné mùeme urèit velikost spropitného v rozsahu 1 a 99 procent ze zadané èástky.
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F2 - heslo - V - F2

Majitel má monost zmìnit svoje heslo. Pokud majitel heslo zapomene, musí kontaktovat
servisní organizaci.

Tabulka bankovních operací

F2 - heslo - V - F3

V tomto menu je moné zjistit nastavení zabezpeèení terminálu, a to jak poadavky banky,
tak i nastavení majitele. Vdy platí pøísnìjí nastavení. Nastavení je moné prohlíet na displeji
nebo vytisknout.
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MENU SUPERVIZORA
Supervizor má funkci øídícího pracovníka, který kontroluje terminál a zodpovídá za jeho
provoz. Proto má monost vykonávat na terminálu nadstandardní operace.
Do menu supervizora vstoupíme ze základního stavu stlaèením klávesy "F3" s následným
zadáním hesla supervizora, zpìt do základního stavu se vrátíme èervenou klávesou "S".

SPRÁVA DÁVKY
V tomto menu je moné manipulovat s dávkou transakcí. Dávkou rozumíme vechny transakce
uloené v terminálu pøed provedením uzávìrky.

Odeslání dávky

F3 - heslo - V - F1 - F1

Výbìrem menu "odeslání dávky" je okamitì sputìn proces pøenosu dávky. Po úspìném
pøenosu dávky se vytiskne doklad o vykonání uzávìrky a seznam transakcí v dané dávce
a terminál se vrátí do klidového stavu. Pokud se terminálu nepodaøí dávku odeslat, pøejde
do reimu "restart" a upozorní obsluhu.

Výpis dávky

F3 - heslo - V - F1 - F2

V tomto menu si supervizor mùe prohlédnout dávku vech transakcí, které se v terminálu
nachází od minulé uzávìrky. Výbìrem klávesy "F1" se vytiskne detailní tisk dávky. Stisknemeli
klávesu "F2" vytiskne se struèný výpis, co je poèet transakcí v terminálu a jejich celková
suma.

Celkový výpis

F3 - heslo - V - F1 - F3

Tato funkce umoòuje supervizorovi pøehlednì sledovat poèet a sumu transakcí za období
od posledního vynulování èítaèù.
Celkový výpis obsahuje poèty a celkové èástky vech typù transakcí rozdìlených podle typù
karet. Pøed ukonèením tisku terminál nabídne vynulování (klávesa "V") èi zachování (klávesa
"S") vech èítaèù.

Formát výpisu dávky

F3 - heslo - V - F1 - F4 - F1

Tato funkce neprovádí vlastní tisk, pouze nastavuje jeho formát. Supervizor zvolí, zda výpisy
budou tøídìny podle èísel dávek, typu karet nebo podle uivatelù a zda se budou tisknout
podrobnì nebo pouze koneèné souèty dávek.
V této nabídce listujeme klávesami "F3" a "F4" a volbu potvrdíme zelenou klávesou "V".

Výpis starých dávek

F3 - heslo - V - F1 - F4 - F2

Supervizor má monost vypsat si staré dávky a to i nìkolik dní dozadu. U výpisu je zøetelnì
oznaèeno, e se jedná o starou dávku. K výmazu archivu dávek dojde vdy v okamiku, kdy
se zaplní pamì terminálu.
V seznamu dávek se lze pohybovat pomocí posuvníkù "F2"  "F3" a volbu potvrdíme zelenou
klávesou "V".
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SPRÁVA UIVATELÙ
V platebním terminálu je implementována funkce správa uivatelù. Ta obchodníkovi umoòuje
evidovat, kdo provádìl konkrétní platební operace a jejich pøehledné výpisy. Uivatelù lze
nadefinovat a 32. Kadému uivateli je pøiøazeno jedno dvouciferné èíslo v rozsahu 00 a
31. Dále je mu pøiøazeno libovolné estimístné heslo, které si uivatel mùe v menu uivatele
"F4" zmìnit.

Vloení uivatele

F3 - heslo - V - F2 - F1

Zde supervizor zadává nové uivatele. K identifikaci uivatele slouí dvoumístné èíslo
a estimístné heslo. Tyto údaje musí být také zadány a potvrzeny klávesou "V".

Smazání uivatele

F3 - heslo - V - F2 - F2

Po zadání èísla uivatele a potvrzením klávesou "V" terminál zruí tohoto uivatele.

Výpis uivatelù

F3 - heslo - V - F2 - F3

Na displeji postupnì zobrazí vechny nadefinované uivatele, jejich hesla a implicitní bankovní
operace.

Tisk uivatelù

F3 - heslo - V - F2 - F4 - F1

Vytiskne nadefinované uivatele a jejich hesla.

Implicitní funkce

F3 - heslo - V - F2 - F4 - F2

Tímto nastavením urèíme kadému uivateli, jakou operaci zaène POS automaticky provádìt
po protaení karty, pokud je pøihláen tento uivatel.

Mód identifikace uivatelù

F3 - heslo - V - F2 - F4 - F3

Nastavením módu identifikace uivatele supervizor urèí, zda se uivatel musí identifikovat
pøi kadé bankovní operaci, nebo se identifikuje na poèátku práce s terminálem a odhlásí se
na konci práce.
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SPRÁVA SMÌNY
Vyuití této funkce má smysl pøevánì v provozech, kde se pracuje na smìny a provozovatel
chce mít pøehled, kolik která smìna provádìla plateb kartami. Smìn mùe být nadefinováno
maximálnì sedm, identifikovaných èísly 1 a 7.
Princip smìn spoèívá v tom, e je-li nìkterá smìna otevøena, pøièítá se do ní poèet transakcí
a celková suma rozliená po jednotlivých uivatelích. Smìnu mùeme kdykoli zavøít a pøed
opìtovným otevøením smìny pracovat tøeba s jinými. Poèet transakcí a celková suma se
vynulují jedinì resetem smìny.

Zaloit smìnu

F3 - heslo - V - F3 - F1

Touto volbou zaloí supervizor novou smìnu. Pokud je smìna poadovaného èísla ji zaloena,
terminál ji odmítne zaloit.

Otevøít smìnu

F3 - heslo - V - F3 - F2

Pokud není otevøena ádná smìna, touto volbou otevøe supervizor poadovanou smìnu, která
je zaloena.

Zavøít smìnu

F3 - heslo - V - F3 - F3

Touto volbou zavøe supervizor právì otevøenou smìnu.

Reset smìny

F3 - heslo - V - F3 - F4 - F1

Reset smìny zpùsobí, e se vynulují èítaèe poètu plateb a celkové èástky zvolené smìny.

Zruit smìnu

F3 - heslo - V - F3 - F4 - F2

Touto volbou se zruí zaloená smìna poadovaného èísla. Pøed zruením musí být tato smìna
zavøena.

Tisk smìny

F3 - heslo - V - F3 - F4 - F3

Po této volbì dojde k výpisu obsahu èítaèù poadované smìny.
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Pøíklad výpisu smìny
27/12/05

13:53

01/12/05
26/12/05

10:01
20:41

VÝPIS SMÌNY È.1

datum a èas provedení výpisu
identifikace smìny
datum a èas zaloení / resetu smìny
datum a èas kdy byla smìna naposledy otevøena

PRVNÍ OBCHODNÍ, A. S.
PRODEJNÍ UL. 12
100 00 PRAHA 10

název obchodu, provozovny
adresa
adresa

OBCHODNÍK:055555
UIV.: 01
SOUÈET: 21

5439,50

èíslo obchodníka
èíslo prvního uivatele
poèet plateb

celková suma uivatele

UIV.: 03
SOUÈET: 14

7285,50

èíslo druhého uivatele
poèet plateb

celková suma uivatele

UIV.:
SOUÈET:

1024,00

tento øádek odpovídá situaci, kdy byla otevøena
smìna, ale nebyl pøihláen ádný uivatel

2

POSID:00007

SOUÈET VE:
13749,00
-------- KONEC VÝPISU --------
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DALÍ FUNKCE
Zapnutí/vypnutí bzuèáku

F3 - heslo - V - F4 - F1

Tato volba zapíná, respektive vypíná, nìkteré zvuky terminálu.

Zmìna hesla supervizora

F3 - heslo - V - F4 - F2

Zde má supervizor monost zmìnit svoje heslo. Pokud supervizor heslo zapomene, musí
kontaktovat servisní organizaci.

Intenzita tisku

F3 - heslo - V - F4 - F3

Zde je mono nastavit intenzitu tisku ve ètyøech stupních. Èím je intenzita tisku vyí, tím
nií je rychlost tisku úètenek.

Implicitní funkce - standard

F3 - heslo - V - F4 - F4 - F1

Tato funkce nastaví implicitní bankovní operaci, která se zaène provádìt automaticky po
protaení karty, pokud není pøihláen ádný uivatel.
Pokud je pøihláen konkrétní uivatel, provede se implicitní operace, kterou má nastavenu
tento uivatel.

Jazyk úètenky

F3 - heslo - V - F4 - F4 - F2

Zde má supervizor monost pøednastavit, v jakém jazyce se budou tisknout úètenky. Jazyk
tisku druhé úètenky lze samozøejmì individuálnì mìnit pøi potvrzování podpisu.

Download aplikace

F3 - heslo - V - F4 - F4 - F3

Tato funkce se pouívá pouze v souèinnosti se servisní organizací.
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MENU UIVATELE
F1
F2
F3
F4

NASTAVENÍ HESLA
OTEVØ./ZAVØ. UIV
VÝPIS UIVATELE
TELEF. SEZNAM

Nastavení hesla

F4 - F1

Uivatel má monost zmìnit svoje heslo. Pokud uivatel heslo zapomene, lze ho zjistit v menu
supervizora (F3-heslo-V-F2-F3), pøípadnì mùe tohoto uivatele supervizor odebrat a zaloit
znovu s novým heslem.

Otevøení a zavøení uivatele

F4 - F2

Pokud bude po urèitou dobu terminál uívat jeden uivatel, mùe se pøihlásit a po skonèení
práce odhlásit touto volbou. Terminál ádá uivatelovo identifikaèní èíslo a heslo.
Pokud je nìkterý uivatel pøihláen, je jeho identifikace zobrazena na první øádce vpravo.
Èíslo pøed ním oddìlené mezerou, vyjadøuje èíslo otevøené smìny. Pokud toto èíslo je "0",
znamená to, e není otevøena ádná smìna.
Napøíklad:

0 19
ÈESKÁ SPOØITELNA

To znamená, e je pøihláen uivatel 19 a nula znaèí,
e není otevøena ádná smìna.

01/01/2005 14:23

Výpis uivatele

F4 - F3

Touto volbou dojde k výtisku vech transakcí v pamìti terminálu uskuteènìných zadaným
uivatelem.

Telefonní seznam

F4  F4

Uivatel má monost zobrazit na dispeji, nebo si vytisknout na tiskárnì seznam vech dùleitých
telefonních èísel, které potøebuje pro svojí práci. Jedná se o èísla na servisní organizaci a èísla
na odd. reklamací plateb.
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VÝMÌNA PÁSKY
V platebním terminálu OMERO HS se pouívají kotouèky termopapíru íøe 57 mm
a maximálního prùmìru 45 mm.
Nasazení koutouèku proveïte v tìchto bodech:
1) Návin kotouèku musí být hladký. Proto pøípadnì odstraòte z kotouèku vechny pøelepky
bránící rozmotání pøi transportu atd.
2) Odklopte zadní kryt terminálu.
3) Papír vlote pøesnì do vymezeného prostoru podávacího válce. Orientujte ho tak, aby
se kotouèek odmotával podél vnitøní hrany nahoru.
4) Stisknìte klávesu . (posuv papíru). Podávací válec by mìl papírový pás zachytit
a natáhnout. Pokud se toto nedaøí, lze si vypomoci sloením konce papíru do tzv. vlatovky.

UZÁVÌRKA
Terminál ukládá uskuteènìné transakce do vnitøní pamìti. Obvykle je nastaven tak, e se
jednou za den vykoná uzávìrka se zúètovacím centrem ÈS, a.s., kdy se odele dávka, respektive
provede kontrola vech transakcí obsaených v terminálu od minulé uzávìrky. Úspìné
"odeslání dávky" je podkladem k zúètování transakcí na konto provozovatele terminálu. Pokud
se "odeslání dávky" z jakéhokoli dùvodu nepovede, terminál pøejde do reimu "restart". Viz.
kapitola Restart.
Pøi uzávìrce odele terminál souèet vech transakcí, který se porovná se souètem v zúètovacím
centru. Terminál potom vytiskne hodnoty tìchto souètù a seznam vech transakcí. Jestlie
nesouhlasí souèty v terminálu a v zúètovacím centru, obsluha musí kontaktovat oddìlení reklamace
plateb a dohodnout se na dalím postupu.
Poznámka: Supervizor má monost kdykoli dávku odeslat sám. Doba automatického odeslání
dávky je nastavena servisní organizací s pøihlédnutím na poadavky provozovatele terminálu.
Pøi pokusu o odeslání druhé uzávìrky v jeden den obdrí terminál zamítavou odpovìï.
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Pøíklad výpisu poslané dávky pøi uzávìrce
-------------------------------27/07/05
03:53
***
VÝPIS POSLANÉ DÁVKY
***

datum a èas provedení uzávìrky

PRVNÍ OBCHODNÍ, A. S.
PRODEJNÍ UL. 12
100 00
PRAHA 10

název obchodu, provozovny
adresa
adresa

OBCHODNÍK:055555

èíslo obchodníka

POSID:00007

èíslo terminálu

SUMA TPII: d000000107000
SUMA POS : d000000107000
STAN
: 000005

kontrolní souèet zúètovacího centra ÈS, a.s
kontrolní souèet terminálu

DÁVKA È.: 205

èíslo dávky

ÈESKÁ SPOØITELNA

UÈTENKA È.: 51
0001 29/07/05 09:29 5 @D3 215824
5490772306370719
EC/MC
PRODEJ
ZRU
600,00

èíslo úètenky
doprovodné údaje transakce
èíslo karty
typ operace pøíznak zruené trans.

UÈTENKA È.: 52
0002 29/07/05 10:21 6 @D3 129595
4511610470570144
VISA
REFUNDACE
-350,00
UÈTENKA È.: 53
0003 29/07/05 09:29 5 @D3 215824
6762542302625044
EC/MC
PRODEJ
1420,00
SOUÈET :

3

1070,00

poèet transakcí a celková èástka

ODPOVÌÏ:
ÚSPÌNÁ ODPOVÌÏ

výsledek uzávìrky
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RESTART
Restart je stav terminálu, který nastane po neúspìném pokusu o odeslání dávky pøi uzávìrce.
Terminál vytiskne doklad o tom, e dávka byla odmítnuta a zablokuje se. Na vytitìném
dokladu je èas, kdy k restartu dolo. Pod øádkou odpovìï je vytitìn dùvod odmítnutí dávky.
Aby mohl terminál provádìt dalí operace, vyaduje zásah obsluhy. Na displeji se zobrazí:

RESTART

STISKNI F4
22/01/2005 16:13
F1 ODESLAT DÁVKU

F1

Obsluha musí stisknout klávesu "F4", terminál potom
zobrazí menu.

ODESLAT DÁVKU

Terminál se okamitì pokusí transakce odeslat ke zpracování do banky. Pokud se mu to opìt
nepodaøí, pøejde zase do reimu RESTART. Pøíèiny tohoto setrvalého stavu lze øeit zpravidla
pouze v souèinnosti se servisní organizací.

Vzor dokladu vytitìného pøi restartu
15/05/05
**
D Á V K A
*
O D M Í T N U T A
ODPOVÌÏ:
SPOJENÍ NENAVÁZÁNO
*
U D Ì L E J
**
R E S T A R T

13:53
**
*

datum a èas restartu (odmítnutí dávky)

dùvod nepøenesení transakcí

*
**
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PØEHLEDNÁ TABULKA FUNKCÍ TERMINÁLU:
BANKOVNÍ OPERACE
prodej
pøedautorizace
zruení transakce
offline
refundace
hotovost
Cash Back
duplicitní tisk

- F1
F1 - 1
F1 - 2
F1 - 3
F1 - 4
F1 - 5
F1 - 6
F1 - 7
F1 - 8

MENU SUPERVIZORA - F3
správa dávky
F3 - F1
odeslání dávky
F3 - F1 - F1
výpis dávky
F3 - F1 - F2
celkový výpis
F3 - F1 - F3
form. výpisu dávky
F3 - F1 - F4 - F1
výpis starých dávek F3 - F1 - F4 - F2
Upload Flexipad
F3 - F1 - F4 - F3

MENU MAJITELE - F2
nastavení tab. majitele
F2 - F1
zmìna hesla majitele
F2 - F2
tabulka bank. operací
F2 - F3
MENU UIVATELE - F4
nastavení hesla
F4 - F1
otevø./zavø. uivatele
F4 - F2
výpis uivatele
F4 - F3
telefonní seznam
F4 - F4

správa uivatelù
vloení uivatele
smazání uivatele
výpis uivatelù
tisk uivatelù
implicitní funkce
mód identif. uivatele

F3 - F2
F3 - F2 - F1
F3 - F2 - F2
F3 - F2 - F3
F3 - F2 - F4 - F1
F3 - F2 - F4 - F2
F3 - F2 - F4 - F3

správa smìny
zaloit smìnu
otevøít smìnu
zavøít smìnu
reset smìny
zruit smìnu
tisk smìny

F3 - F3
F3 - F3 - F1
F3 - F3 - F2
F3 - F3 - F3
F3 - F3 - F4 - F1
F3 - F3 - F4 - F2
F3 - F3 - F4 - F3

zap./vyp. bzuèáku
zmìna hesla superv.
intenzita tisku
impl. funkce - stand.
jazyk kopie
download aplikace
GSM - PIN *
GSM auto vypnutí *

F3 - F4 - F1
F3 - F4 - F2
F3 - F4 - F3
F3 - F4 - F4 - F1
F3 - F4 - F4 - F2
F3 - F4 - F4 - F3
F3 - F4 - F4 - F4 - F1
F3 - F4 - F4 - F4 - F2

*) pouze pro terminály Dionica Omero GSM
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STRUÈNÝ PØEHLED RC KÓDÙ
RC
000
003
005
100
101
103
104
105
106
107
109
110
111
116
117
120
123

Význam
Úspìná transakce
Úspìná transakce
Systémová chyba
Nekrytá transakce
Prolá karta
Volejte vydavatele
Karta omezena
Zadrte kartu
Pøekroèen poèet PIN
Volejte vydavatele
Vadné è. obchodníka
REV. vadná èástka
Vadný úèet
Málo penìz na úètu
patnì zadaný PIN
Nepovolená operace
Pøekroèen poè. transakcí

125
126
127
128
200
201
202
203
204
205
206

Vadná karta
Chybný PIN
Chybný PIN
Chybný PIN
Vadná karta
Prolá karta
Vadná karta
Zadrte kartu
Omezený úèet
Zadrte kartu
Chybný PIN

Description
Successful Transaction
Successful Transaction
System Error
Do not honour transaction
Expired Card
Call Issuer
Card is restricted
Capture card
Excessive PIN failures
Call Issuer
Invalid Merchant ID
Cannot process amount
Invalid Account
Insufficient Funds
Incorrect PIN
Not permitted
Limit reached for total number
of transactions is cycle
Bad card
PIN processing Error
PIN processing Error
PIN processing Error
Invalid Card
Card Expired
Invalid Card
Capture Card
Account restricted
Capture Card
Invalid PIN
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208
209
904
905
907
908
910
912
913
914
915
920
940
941
942
943

Ztracená karta
Ukradená karta
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Lost Card
Stolen Card
The message received was not
within standards
Vydavatel neznámý
Issuer is unknown
Vydavatel nedostupný
Issuer inoperative
Vydavatel neznámý
Issuer is unknown
Vydavatel nedostupný
Issuer inoperative
Nedola odpovìï od vydavatele Response time out
Opakovaná transakce
Duplicate transaction received
Chybí originál transakce
Could not find the original transaction
Odliná èástka
Different amount
Vadná karta
Invalid Card
Zabavte kartu
Capture Card
Dávka uzavøena
Batch closed
Dávka neuzavøena
Last Batch not closed
Chybná / neplatná dávka
Invalid Batch ID
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