Een terminal activeren onder een bestaand account
Zorg dat de mobiel, met het mobiele nummer zoals geregistreerd bij myPOS, binnen
handbereik heeft liggen. U zult hier straks een SMS-code op gaan ontvangen.

Op de terminal:
Zorg dat de terminal is verbonden met het internet.

In de online omgeving myPOS.eu website
De URL is als volgt: https://mypos.eu/nl/login
Hier kunt u inloggen in uw online-omgeving. Selecteer het tabblad DEVICES

Selecteer in de linkerkolom de optie ACTIVATE YOUR DEVICE.

STAP 1 – Serienummer of productcode invoeren
Selecteer de optie Product code

De productcode staat op de sticker onder de doos
van uw myPOS terminal. Let er op dat u ook de
voorloop-nullen invoert.

Hebt u de doos niet bij de hand? Dan kunt u de
optie Serial Number gebruiken.
Hierbij kiest u eerst het juiste type terminal.
De D200 is zonder printer. De D210 en D210C
hebben een bonprinter; op de terminal zelf staat
D210. De S920 heeft ook een bonprinter; op de
terminal staat S920. Het serienummer kunt u vinden
op de achterkant van de terminal, aan de rechterkant van de witte stikker, het getal wat na
“s/n” komt. Voer deze in.
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STAP 2 – Verkooppunt of mobiel
U kunt de terminal toekennen aan een verkooppunt (outlet). Indien u deze hebt
aangemaakt dan kunt u de terminal aan dat verkooppunt koppelen. Gebruikt u
geen verkooppunten of wilt u de terminal mobiel gebruiken selecteer dan NEE.

STAP 3 – Terminal instellingen
Vul nu hier in wat u o.a. op de bon wilt hebben staan, de valuta en de omschrijving van de
terminal:
De “Billing descriptor” geeft de
details weer wat de klanten zien bij
de omschrijving van de transactie.
Dit veld is maximaal 22 symbolen
groot, inclusief de verplichte
“MYPOS *”
“Transactions currency” is de
valuta waarin u transacties wilt
accepteren. Normaal is dat de
EUR. U kunt de terminal ook
instellen om Britse Ponden GBP of
Zwitserse Franks (CHF) te
accepteren.
“Settlement account” is het (sub)account waar deze terminal aan
gekoppeld wordt. Meestal staat hier één account.
“Terminal name” is een vrij te kiezen tekst; het is de omschrijving van uw terminal voor uw
beheer. Dit veld is maximaal 32 karakters groot.

Klik vervolgens op de knop “Confirm”. U
ontvangt een veiligheidscode per SMS
op uw telefoon. Vul de code die in de
SMS heeft ontvangen in het
onderstaande veld. Vink de box “I have
read and agree…….” Aan en klik op de
knop “Generate activation code”.
Vervolgens wordt de “Activation Code”
gegenereerd. Voer deze code in op de terminal. De terminal zal nu geactiveerd worden en
een eventuele software update uitvoeren. Na het herstarten van de terminal is deze klaar
voor gebruik.
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Verkooppunten / Outlets
Indien u over meerdere terminals beschikt kunt u deze
toekennen aan verkooppunten. Dit kunnen vestigingen,
verkooplocaties of auto’s zijn.

Verkooppunt toevoegen
Onder het tabblad DEVICES selecteert u de optie Settings.
Klik op de knop Add new outlet rechts op het scherm.
U krijgt nu onderstaand formulier op uw scherm.
“Outlet name” is de naam van uw
verkooppunt.
“business activity” vult u de
bedrijfsactiviteit in. Meestal is dit
uw hoofdactiviteit.
Bij de adresgegevens selecteert u
het land en vult u de postcode,
plaatsnaam en adres in.
Klik op de knop Add new outlet
rechts op het scherm.
Als u klaar bent klikt u op de knop
Continue.

U krijgt vervolgens een bevestiging te zien. Klik vervolgens op CONFIRM.

Het verkooppunt is nu aangemaakt. U kunt nu terminals aan dit verkooppunt
koppelen. Is uw terminal al gekoppeld aan een ander of geen verkooppunt dan
dient u de terminal eerst te resetten en vervolgens opnieuw te activeren op het
nieuwe verkooppunt.
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Een terminal resetten
Op de terminal:
Zorg dat de terminal is verbonden met het internet.

Op de myPOS website:
Login via myPOS.eu en selecteer dan “Devices”

Lokaliseer in het overzicht ‘All Devices’ balk de terminal
die u wilt resetten. U ziet nu de terminal met daaronder
de Settings knop.

In het settings menu van de terminal kunt u een stukje
naar beneden scrollen tot u de reset knop ziet.

Klik op “Reset”.

Er wordt dan een “Deactivation code” gegenereerd in het grijze veld.

Op de terminal:
Deze code kunt u invoeren op de terminal via de volgende toetsen:
D200/D210: F2 -> F2 -> (optioneel een 3e F2) -> 1 “Reset Device”.
D210C/S920: Instellingen, volgende pagina -> 1 “Reset Device”.
Voer daar de code in die op de website is gegenereerd en druk op de groene toets.
Na enige momenten krijgt op de terminal de melding “Deactivation successfull”
Druk nu op een willekeurige toets om de terminal af te sluiten

Op de myPOS website:
Klik op de knop “I am ready with the POS reset”
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