CCV
Smart
Quick Start Guide
A80-P400

Gefeliciteerd!
Je hebt je nieuwe betaalautomaat ontvangen, de CCV Smart
A80-P400. De CCV Smart bestaat uit een gedeelte voor de mede
werker en een gedeelte voor de klant. Deze zijn via een kabel
combinatie met elkaar verbonden en kunnen optioneel op een
kassasysteem aangesloten worden.
De betaalautomaat maakt gebruik van een Android besturings
systeem. Je betalingsverkeer stuur je aan door middel van
verschillende apps. In deze Quick Start Guide vind je veel
voorkomende handelingen bij je betaalautomaat.
De digitale versie van de Quick Start Guide en de Gebruikers
handleiding zijn te downloaden via:
www.ccv.eu/be-nl/service/support/handleidingen
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1. Wat zit er in de doos
Deze betaaloplossing bestaat uit twee automaten, de A80 voor jezelf en een klantgedeelte (P400)
waar de klant zijn/haar pas aanbiedt en eventueel een pincode intoetst. De automaten worden
door middel van een kabel met elkaar verbonden. Je kunt ze aansluiten op een kassasysteem of als
standalone oplossing gebruiken. In de volgende hoofdstukken lees je alle informatie om je automaat
in gebruik te kunnen nemen. Controleer of alle onderdelen bij de levering zijn inbegrepen.

4
2
5
1
3
6

7

1 A80: medewerkergedeelte

5 Netwerkkabel

2 3-in-1 verbindingskabel

6 Adapter voor 3-in-1-kabel

3 P400: klantgedeelte

7 Voedingskabel voor adapter

4 Pinrol

Kaart met link naar Quick Start Guide
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2. Pinrol plaatsen
1

2

3

4

Voer de bovenstaande handelingen uit om een pinrol te plaatsen in de A80 (het medewerkersgedeelte)
en zo bonnen te kunnen printen.
1

Trek voorzichtig aan het klepje met het contactloos pinsymbool.

2

Trek het printerklepje open naar beneden. Als er nog een oude rol in de automaat zit, haal deze
er dan uit.

3

Plaats de pinrol in de automaat zoals aangegeven is op de afbeelding. De richting van het papier
is belangrijk voor de bedrukking van de rol. Zorg er ook voor dat een stuk papier van de rol naar
buiten steekt. Dit is nodig om de doorvoer van het printpapier mogelijk te maken.

4

Sluit de printerklep en scheur het uitstekende stuk papier af langs de afsnijrand. Je automaat kan
nu bonnen printen.
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3. Automaat aansluiten
2

1
3

5

4

1

Draai de A80 om en begeleid de kabels door de klemmetjes bovenin. Steek de 3 uitgangen van de kabels
in de aangegeven poorten (LAN Ethernet, USB-OTG en POWER op de symbolen boven de poorten).

2

Sluit de netwerkkabel en de adapter voor de 3-in-1 kabel aan op het middelste blokje van de 3-in1 kabel.

3

Verbind de netwerkkabel met de internetbron. Dit kan direct op je internetmodem zijn of via een
internetpoort/router die verbonden is met de modem.

4

Verbind de voedingskabel met de adapter.

5

Controleer eerst of alle kabels op de afbeelding met elkaar verbonden zijn. Zijn alle automaten
met elkaar verbonden? Steek dan de stekker in het stopcontact.

6

De automaten worden automatisch opgestart.

!

Als je kabels loskoppelt, doe dit dan alléén bij het medewerkersgedeelte. De kabel in het
klantgedeelte (P400) moet blijven zitten!
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4. Automaat activeren
Als zowel het medewerkers- en het klantgedeelte zijn opgestart en verbinding hebben, zorg je er voor
dat je je CCV Smart activeert. Dit doe je met behulp van de SalesPoint app.
1

2

Open de SalesPoint app.

5

6

9

|

Selecteer de juiste
locatie.

7

8

11

Klik op Laten we SalesPoint
gaan gebruiken.

Kies Accepteren om
door te gaan.

Na het invoeren van je toestel
en het bevestigen ervan, volgt
er een scherm over ‘App analytics’. Kies Accepteren om
door te gaan. Klik je op Weigeren dan worden er geen
analytics data bijgehouden.

Voer een nieuwe
Toestelnaam in. Klik
op Bevestigen. Heb je
meerdere apparaten? Zorg
ervoor dat je deze aan de
hand van de naam van
elkaar kan onderscheiden.

10

Je toestel wordt
gesynchroniseerd.

4

Klik op Log in.

Activeer de SalesPoint app
met je MyCCV gegevens:
e-mailadres en wachtwoord.

Klik op + Nieuw toestel
toevoegen. Heb je
je toestel al eerder
aangemaakt? Selecteer
deze dan uit de lijst.
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3

12

Klik linksboven op

.

Klik op Instellingen.

13

14

Klik op Betaalterminal.

17

15

Klik op + in de rechter
bovenhoek.

18

Klik op OPI-NL.

21

Klik op Manueel.

19

Klik op IP Terminal.

20

Vul 192.168.44.10 in (let
op: voer ook de puntjes
in). Door recht bovenin
te klikken, sla je de
op
gegevens op.

Klik rechts naast het
invoerveld IP-adres. Er
komt nu een numeriek
toetsenbord in beeld.

22

Je bent weer terug in het
menu Instellingen. Klik
om
linksboven op
terug te keren naar het
hoofdmenu.

16

Je ziet nu het volgende
overzicht. Ga terug
naar het vorige scherm
door op < linksboven te
klikken.

23

Je bent terug in het
hoofdmenu.
Klik op Start transactie.

De SalesPoint app is
klaar om een transactie
uit te voeren.
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5. Betaling uitvoeren
Je voert een betaling als volgt uit:
1

2

Als je de SalesPoint app
nog niet geopend hebt,
open je deze op het
medewerkersgedeelte.

5

|

4

Toets het totaalbedrag
van de transactie in.

Klik linksboven op
.
Kies vervolgens voor Start
transactie.

6

Wanneer de betaling
bij een CCV Smart naar
het klantgedeelte wordt
verstuurd, verandert
het display van de
A80. In het midden is
de boodschap van het
klantgedeelte te lezen.
Zo kun je zien bij welke
betaalstap de klant zich
bevindt.

10

3

7

De klant kan starten
met de betaling op het
klantengedeelte.

Klik vervolgens op de
knop Afrekenen. De
beelden op het medewerkersgedeelte gaan
verder met scherm 11.

8

De klant betaalt contactloos, met chip of via
de magneetkaartlezer.

De transactie wordt
verwerkt door de
acquirer.

9

10

Klant verwijdert de
pinpas.

13

11

De betaling is akkoord.

14

Heb je gekozen voor
Klant bon mailen, voer
het e-mailadres van de
klant in om de bon te
versturen. Klik daarna op
Start nieuwe verkoop.

12

De laatste betaalstap
van de klant is succesvol
doorlopen. De betaling
is akkoord.

Je keert terug naar het
medewerkersscherm.
Je ziet of de betaling
geslaagd is. Kies Nieuwe
transactie starten.
De klantbon wordt
standaard afgedrukt.

15

Heb je gekozen voor
Klant ticket delen, kies
dan de gewenste methode. Er wordt een nieuwe
applicatie geopend. Klik
daarna op Start nieuwe
verkoop.

Is de transactie niet
gelukt, dan krijg je
bovenstaande melding
te zien. Klik op Opnieuw
proberen of Klaar.

| 11

6. Dagafsluiting uitvoeren
De SalesPoint app houdt je dagtotalen bij. Wanneer je een dagafsluiting uitvoert in de SalesPoint app,
sluit je de betaalperiode en start je direct een nieuwe periode op. Op het rapport van de dagafsluiting
worden de totalen van de afgesloten periode weergegeven. Je kan ervoor kiezen om deze te printen,
bijvoorbeeld voor je administratie.
Het afsluiten van de dag gaat als volgt:
1

2

Klik linksboven op

.

Kies vervolgens voor
Dagafsluiting. Het
overzicht van de huidige
periode totalen wordt
dan weergegeven.

3

4

Je hebt in dit scherm
meerdere opties.

De dagafsluiting is
geslaagd!

Je kan je totalen
printen via x-rapport
afdrukken. Als je
hiervoor kiest, worden
de totalen niet op
nul gezet. Het X
financieel-rapport staat
ook wel bekend als
Tussenrapport.

Klik op Dagafsluiting
printen voor een afdruk
of klik op Doorgaan om
verder te gaan zonder je
rapport te printen.

Na Sluit dag af keert
de SalesPoint app
terug naar hetzelfde
scherm, de totalen staan
vervolgens weer op nul.

Kies je voor Sluit dag
af, dan wordt er een
Z financieel-rapport
afgedrukt en worden
de totalen weer op nul
gesteld.

Dagafsluiting
zonder opening?
Je bent misschien gewend om de dag
ook te openen. Bij de CCV Smart is dat
niet nodig! Na het afsluiten van de dag
wordt direct de nieuwe periode / dag
voor je geopend. Elke dagafsluiting
wordt als pdf binnen MyCCV bewaard.

12

|

7. Afdrukken klant en/of handelaarsbon
Standaard wordt de transactiebon afgedrukt na een geslaagde betaling. Na een betaling zie je een vinkje
naast ‘Klant bon afdrukken’:
1

2

Indien je een vinkje ziet,
zal de bon afgedrukt
worden.

Indien je geen vinkje ziet,
zal de bon niet afgedrukt
worden. Indien de klant
bon toch gewenst is, kan
je deze alsnog afdrukken
door te drukken op
Kassabon afdrukken.

Standaard wordt de handelaarsbon niet afgedrukt na een geslaagde betaling. Indien deze optie wel
aanstaat in de instellingen van de SalesPoint Pay app, krijg je na het afdrukken van de klantbon een
pop-up met de vraag om het klant ticket af te scheuren. Je hebt de optie om het afdrukken van de
handelaarsbon op dat moment te ‘Annuleren’, waarbij de handelaarsbon niet afgedrukt wordt.
Indien je kiest voor Druk de kassabon af, wordt ook de handelaarsbon afgedrukt. Kies daarna voor
Nieuwe transactie starten om een nieuwe transactie op te starten.
3
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Indien je de standaard instelling voor het afdrukken van de klant of handelaarsbon wenst aan te passen,
kan je dit als volgt doen:
1

2

Klik linksboven op
.
Kies vervolgens voor
Instellingen.

5

Schuif de balk bij “Handelaarsbon afdrukken” naar
rechts om het automatisch
afdrukken van de handelaarsbon aan te zetten.
Indien de schuifbalk grijs
blauw kleurt, staat de instelling aan. Na het afronden van
een geslaagde betaling zal nu
standaard een handelaarsbon
afgedrukt worden.
Kies daarna opnieuw linksboven voor
en kies Start
transactie om een transactie
te starten.
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3

4

Schuif de balk bij Standaard
klant bon afdrukken naar
links om het automatisch
afdrukken van de klant bon
uit te zetten.

Schuif de balk bij Standaard
klant bon afdrukken naar
rechts om het automatisch
afdrukken van de klant bon
aan te zetten.

Indien de schuifbalk grijs
kleurt, staat de instelling uit.
Na het afronden van een
geslaagde betaling zal nu
standaard geen klant bon
afgedrukt worden.

Indien de schuifbalk blauw
kleurt, staat de instelling
aan. Na het afronden van
een geslaagde betaling zal
nu standaard een klant bon
afgedrukt worden.

Schuif de balk bij
Handelaarsbon
afdrukken naar links om
het automatisch afdrukken
van de handelaarsbon uit
te zetten.
Indien de schuifbalk grijs
kleurt, staat de instelling
uit. Na het afronden van
een geslaagde betaling
zal nu standaard geen
handelaarsbon afgedrukt
worden.

8. MyCCV gegevens
Schrijf hieronder je MyCCV gegevens en je TMS TID nummer op:

Gebruikersnaam

...............................................................................................

Wachtwoord

...............................................................................................

TMS TID

...............................................................................................

8.1 Telefoonnummers CCV
Service Center (voor storingen en bestellen van supplies)
Supplies bestellen via internet
Sales

057 570 570
www.ccv.eu
0800 22 789

8.2 Openingstijden CCV
Kantoortijden:
Maandag t/m vrijdag

08.30 - 17.00 uur

Service Center:
Maandag t/m zaterdag
Zondag

08.00 - 22.00 uur
08.30 - 17.00 uur

NB. 24-uurs service alleen voor urgente storingen.

8.3 Algemene adresgegevens CCV
CCV Belgium nv
Ter Waarde 50
8900 Ieper
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Ondersteuning bij storingen en het bestellen van toebehoren
Service Center - 057 570 570
Bestellen van betaalautomaten
Sales - 0800 22 789
Bestellen via internet
www.ccv.eu/be-nl
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Contactgegevens CCV

