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PayCon II Cash Register
The most versatile payment solution

Congratulations on your selection of the PayCon. We are certain you will be pleased
with your purchase of one of the finest payment solutions of the market.
We want to help you to get the best result from your PayCon and show you how to
operate it. This manual contains information on how to do that; please read it
carefully. Due to continuous product improvements this manual is subject to changes
without notice.
Your Inepro business partner is dedicated to your satisfaction and will be pleased to
answer your questions and your concerns.
Best wishes,
Inepro BV.

PayCon II Cash Register
All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information
storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.
Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered
trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these
trademarks.
While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and
the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the
use of information contained in this document or from the use of programs and source code
that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of
profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or
indirectly by this document.
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or higher.
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Directives

ATTENTION!!
Read this manual carefully before installing the P ay C on II C ash Register!
M ains connection
Before connecting the appliance to the mains, check that the mains supply v oltage corresponds
to the v oltage printed on the ty pe plate of the adapter. If the mains v oltage is different, consult
y our supplier.

Guar entee
N o guarantee can be giv en if safety regulations are not follow ed.
Secur ity
A lw ay s disconnect the pow er supply before handling any thing inside the dev ice.

T his document:
Due to continuous product improv ements this manual is subject to change w ithout notice. This
document describes the technical and functional operation of the P ay C on II C ash Register.
G reatest care has been taken drafting the information in this manual and it may be said that it is
reliable. H ow ev er, the producer is not liable for any shortcomings in the text or incompleteness of
the information. Thank y ou for y our decision to use the P ay C on II C ash Register.

Indoor User O nly
This dev ice may only be used indoors.

C E C onfor mité Eur opeène ( C onfor m Eur opean Nor m)
This dev ice is in conformity w ith the E M C directiv e and low -v oltage directiv e.

WEEE Dir ective ( Waste of Electr ical and Electr onic Equipment)
Inepro considers it important to properly take the climate into account. We therefore produce as
many climate-friendly products. Your new dev ice contains materials w hich can be recy cled and
then reused. A t the end of life, specialized companies can dismantle the dev ice, to materials w hich
can be reused in order to recy cle and reuse. F or example, the materials that must be discarded w ill
be limited to a minimum. P lease take into account the rules and regulations in y our area regarding
the rules about disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.
Thank y ou, Inepro BV
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Kassa
Zorg ervoor dat de klant de pas laat liggen op de pas lezer.

Hoe reken ik een produkt af?
In dit voorbeeld gaan we 3 marsen en 1 broodje ham afrekenen:
1. <3> <Mars>
2. <Broodje Ham>
3. <OK>
4. Eventueel de bon uitprinten <#>

2

-

PayCon II Cash Register

Kassa

Zoals je ziet hoef je dus niet 3x op de knop mars te drukken voor
de verkoop
van 3 Marsen.
De klant wordt nu gevraagd te betalen en dus op <OK> drukken, het
bedrag
wordt dan van zijn kaart afgeschreven

Een correctieboeking
Een correctieboeking voer je uit door eerst op de <-> te drukken en
dan het
aantal en het product aan te geven. Dus als ik per ongeluk 100
Marsen aansla en
eigenlijk maar 1 Mars bedoel dan doe ik het volgende:
1. <1> <0> <0> <Mars> (Vergissing)
2. <-> <9> <9> <Mars> (correctieboeking)
Er wordt nu maar 1 Mars aangeslagen.
Deze handeling (correctieboeking) verschijnt niet op de bon of in
de log.
Het is ook mogelijk een losse correctieboeking te doen
(bijvoorbeeld als een fout pas later
ontdekt wordt) en daardoor de kaart in feite op te waarderen, deze
functie moet dan wel zijn
aangezet in de PayCon. Waarschuw uw systeembeheerder als dat
niet zo is en u deze functie
nodig heeft.
Realiseer u wel dat een leerling in dat geval ook zelf op deze
wijze zijn kaart kan opwaarderen
en u dan een functionerende kassa dus niet onbeheerd achter kunt
laten. Het is ook mogelijk om
bij ons authenticatie kaarten te bestellen om de kassa softwarematig
kunnen afsluiten op het
moment dat deze onbeheerd moet worden achtergelaten
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Vrij bedrag
Voordat er een vrij bedrag gebruikt kan worden moet dit eenmalig
als een product
(al dan niet via de Inepro Back Office Manager) worden ingevoerd in
de PayCon.
Hoe dit product moet worden aangemaakt vind u in de handleidingen
van de
PayCon en de Inepro Back Office Suite.
Een vrij bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een product
dat elke dag
of week een andere prijs heeft zoals 'De soep van de dag'. Om
bijvoorbeeld 2
maal een soep van de dag aan te slaan, (die is vandaag € 2,60),doet
u het
volgende:
1. <2> <Soep van de dag>
2. <2> <.> <6> <0>
3. <OK>
4. Eventueel de bon uitprinten <#>
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Voorbeeld
Als voorbeeld gaan we nu 3 Marsen, 1 Broodje Ham en 2 Soep van
de dag
(vandaag €2.10) afrekenen:
1. <3> <0> <Mars> (30 x Mars, vergissing)
2. <-> <2> <7> <Mars> (correctieboeking, uiteindelijk 3 Marsen
aangeslagen)
3. <Subtotaal> (omdat deze klant even zeker wil weten dat er
inderdaad maar 3
marsen zijn aangeslagen, maken we even een subtotaal voor
hem/haar)
4. <Broodje Ham> (1x Broodje Ham)
5. <2> <Soep van de dag> (2x Soep van de dag, een produkt met
een open prijs,
namelijk '0')
6. <2> <.> <1> <0> (de prijs van de Soep van de dag)
7. <OK> (Totaalbedrag)
5. <#> (De bon uitprinten)
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