SmartLine - TimePRO Laundry

User Manual | SmartLine - TimePRO - Laundry
Product Versie: 4.25
Versie van deze handleiding: 4.25.7
© 2016 Inepro B.V. Alle rechten voorbehouden

SmartLine - TimePRO - Laundry
De meest slimme opwaardeerder

Gefeliciteerd met uw keuze voor de Smartline Value Loader. Wij weten dat u tevreden
zult zijn met de Smartline oplossing, voor het opladen van uw Inepro gebruiker
tegoeden.
Om het beste resultaat te bereiken dat met de Inepro oplossing mogelijk is dient u hem
zorgvuldig te lezen. Deze handleiding bevat de informatie om dit doel te bereiken.
Uw Inepro dealer is er op gebrandt u tevreden te houden en zal graag uw vragen
beantwoorden en uw zorgen wegnemen.
Inepro B.V.
www.inepro.com
info@inepro.com
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Introductie

Introductie

Tijdverkoopautmaten
275800
279001
279000
275801

SmartLine TimePRO Terminal Multi ISO 13,56MHz EFT
SmartLine Laundry Voorbereid Cash en RFID Card, Max 8 Device
SmartLine Laundry Voorbereid EFT en RFID Card, Max 8 Device
SmartLine TimePRO Terminal Multi ISO 13,56MHz

Munt

Payment
Biljet
EFT

Valuta
Aangepast
Aangepast
Aangepast
Aangepast

Technologie
Multi
Omni

De Smartline TimePRO Laundry is een stevige, smalle, hoge terminal met een groot touchscreen,
ontworpen voor bevestiging aan de muur, verbonden via het Internet met de Inepro hosting faciliteit,
in ons data centrum. De Smartline is altijd online, om in centraal onderhoud te voorzien voor de
beheerder en de directe beschikbaarheid van rapporten en statistieken te waarborgen.
Het is een centraal betaalpunt voor tot wel 16 was- en droogmachines, met een snel en helder
overzicht van de beschikbare tijd en bezettingsgraad.
Deze handleiding zal de gebruikersinterface, het onderhoud en het beheerders menu van de
Smartline terminal behandelen.

2

-

SmartLine - TimePRO - Laundry

Installatie
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Installatie

Installatie
Verbind de SmartLine
§ Verbind het netsnoer van de SmartLine met het stopcontact.
§ Verbind de netwerkkabel van de SmartLine met het netwerk.
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Configuratie

Configuratie
The Smartline ontvangt een aantal instellingen van de Business server, deze moeten worden
ingesteld om zeker te zijn van een goede werking van de terminal.

Tekst Bestanden
De tekstbestanden kunnen worden gevonden in de *.ini map (deze map is vaak verborgen, maar
kan desondanks worden aangeroepen door de URL direct in te voeren in de verkenner):
C:\ProgramData\inepro\ini
GeneralConfig.ini
§ DeviceID =<Leeg> | Dit is de Station Code / Terminal Code in de database / IBOS.
§ StoreID =<Leeg> | Dit is Store ID / Plaats in de database / IBOS.
SmartLine.ini
§ Station ID =<Leeg> | Dit is het Station ID / Terminal ID in de database / IBOS.
§ StoreID = <Deze gehele regel, als hij bestaat, moet worden verwijderd>

Inepro Back Office Manager
Start de Inepro Back Office Manager op en ga naar het volgende menu en stel de Terminal code in.
§ CashPRO Apparaten -> SmartLine Apparaat -> Terminal Code = <uniek number>.
Het toewijzen van de terminals aan de Smartline apparaten gebeurt automatisch, maar kan zonodig
ook handmatig gebeuren.
Apparaat eigenschappen in IBOM:
SmartLine = Multi_ISO
CashPRO Apparaat -> PosPRO -> SmartLine = Card Vending
The hostname is niet langer de originele Windows hostname, maar een hostname gegenereerd
vanuit het terminal ID. Het filter is: 'SLVL######' waarbij '#' het terminal ID fis, aangevuld met
voorloopnullen '0', bijvoorbeeld: 'SLVL000001'.
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Business Server instellingen
Currency Decimals
Het aantal decimalen dat bij de valuta wordt weergegeven. Standaard staat deze op '2'.
Currency Decimal Separator
Het symbool dat de decimalen scheidt van de rest van de valuta waarde. Standaard staat deze op
','.
Currency Symbol
Het symbool dat aangeeft welke valuta gebruikt wordt. Standaard staat deze op '€'.
Gateway URL
Het URL van de Terminal Interface Gateway dat de communicatie tussen de Business server en de
terminals verzorgt.
Vraag uw dealer om wat deze waarde moet zijn, als u dit niet zeker weet.
Max Balance
Het maximum saldo dat bij deze terminal gebruikt mag worden, hogere saldi worden als ongeldig
gezien. De saldo waarde wordt aangegeven in centen (van de gebruikte valuta). Standaard stat
deze waarde op '7500'.
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Gebruikersinterface
Pictogrammen
Een machine kan 3 verschillende statussen hebben;
Beschikbaar, In gebruik of buiten gebruik.
U kunt alleen een machine kiezen die beschikbaar is.
Zie onderstaande pictogrammen:

Machine beschikbaar

Machine in gebruik

Machine buiten gebruik

Machine kiezen
In het hoofdscherm van de TimePRO - Smartline kunt u een machine kiezen.
1. Kies een machine die beschikbaar is (zie uitleg pictogrammen).
2. U krijgt nu afbeelding 1 te zien, hier vind u de prijs van het gebruik van de machine. Druk op 'Verder' om de kosten te accepteren en de
betaling te voltooien of op 'Terug' om de transactie af te breken.
Het zou ook kunnen dat u afbeelding 2 te zien krijgt, in dit geval heeft u een machine gekozen die al in gebruik is, en zult u een andere
keuze moeten maken. Druk op 'OK'. Ga terug naar stap 1.

Afbeelding 1: Betalingsscherm.
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Afbeelding 2: Waarschuwing, automaat in gebruik.
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Onderhoud

Open de kast

1. De linkerkant van de kast heeft twee sloten.
2. Beide sloten dienen te worden ontsloten om de deur te kunnen
openen.
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3. De hoofdschakelaar, PC, USB stick,
beeldscherm, PIN terminal en printer zijn
hier te vinden.

Papierrol vervangen

Papierrol vervangen
1. Open de kast. U vind de papierrol onderin de deur van de automaat.

2. Verwijder de linker schijf.

3. Verwijder de oude papierrol.

4. Plaats de nieuwe papierrol.

5. Plaats de linker schijf terug

6. Voer de rol door naar buiten.

Versie 4.25.7
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Beheerdersmenu
Toegang
Toegang tot het menu wordt verkregen door de dagen van de week op een bepaalde volgorde aan
te klikken.
De volgorde is 'Zo', 'Ma', 'Za', 'Di'. Nadat deze achter elkaar indrukt worden, wordt het 'Systeem
menu' getoond.

1. Voer de toegangscode, die de leverancier aan u geleverd heeft, in.
2. Druk op 'Verder'.
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Menu
Aan de rechterkant bevindt zich de menubalk met de knoppen 'Systeem', 'EFT', 'Betaalmiddelen',
'Diverse' en 'Rapport'. Dit menu blijft steeds aan de rechterkant, er is dus steeds vanuit het ene
menu navigatie direct naar een ander menu. Het start menu is altijd het 'systeem' menu. Met de
'OK' knop onderaan wordt het menu gesloten.

Versie 4.25.7
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Systeem
In het systeem menu staat onder het kopje 'Softwareversie' de softwareversie, het terminal ID en de
terminal naam. Deze unieke identifier van automaat is nodig om bij onze servicedesk aan te geven
om welke automaat het gaat.
Onder 'Systeem status' is de optie 'Handmatig uitzetten' aanvinken. Hiermee komt de terminal op
'Buiten gebruik' te staan, dit staat dan groot in het scherm mits het menu inactief is.
Verder wordt er in dit scherm een controle op de hardware randapparatuur (PIN terminal, Printer,
Database, Server) uitgevoerd.
Met 'Open Slot' kan het slot worden geopend, indien dit in de automaat van toepassing is, bij
sommige automaten, zoals de Smartline, wordt de kast handmatig geopend en heeft deze knop
geen functie. De tekst op de knoppen 'Herstart applicatie' en 'Herstart computer' spreekt voor zich.
Met 'Afsluiten applicatie' wordt de applicatie afgesloten en wordt het OS geactiveerd. De overige
knoppen horen bij het algemene menu.
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EFT (PIN terminal menu)
§ Aanmelden PIN terminal: De terminal aanmelden
bij de acquirer.

§ Afmelden PIN terminal: De terminal afmelden bij
de acquirer.

§ Copybon: Print een kopie van de laatste bon uit.

§ PIN Menu: Verkrijg toegang tot het PIN menu.

Betaalmiddelen
In dit menu wordt bepaald welke betaalmiddelen
geaccepteerd worden.
§ PIN
§ ChipKnip
§ Maestro
§ MasterCard
§ VISA
Als er geen middelen zijn aangevinkt, worden
de producten gratis verstrekt!

Diverse
In dit menu worden de overige instellingen
gedefinieerd.
§ Explorer shell: Of de applicatie als shell gestart
is.
§ Altijd printen klantenbon: Een bon printen is bij
de EFT betaalmiddelen verplicht, maar met het
aanvinken van deze optie kun je het uitprinten
van de bon forceren als de terminal op gratis
staat.
§ Min. PIN bedrag...: Het minimum bedrag dat
gepind moet worden.
§ Programma: De naam van de executable van het
kalibratie programma.
§ Path: Het pad van de map waar het
bovenstaande programma te vinden is.
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Rapporten

In het Rapport menu kunt u het Terminal Overview
menu uitdraaien van een bepaalde periode.
De periode kunt u aangeven in dit scherm.
Druk op 'Print' om het rapport te printen.
Druk op 'Terug' dit menu te sluiten.
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Notes
This area is meant for the reader's notes:
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