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القائمة

اإلجراء
مكونات جهاز POS

الشرح
جهاز  – POSمحول -سلك المحول -سلك هاتف -ورق
-قابس  220/110فولت على بعد أقل من  3أمتار

البيئة والوصالت

وصلة هاتفمساحة  25 × 15سم من سطح المكتب-درجة حرارة تتراوح بين  30-10درجة مع عدم التعريض ألشعة الشمس المباشرة.

حزمة جهاز POS

لوحة المفاتيح

كتييب يتكون من  6صفحات يتناول التركيب (الوصالت) وتشغيل جهاز .POS

( شراء  ،PURCHASEو إعادة
مفاتيح الوظائف ( ،F1و  ،F2و  F3و  – )F4أزرار االختصار
الطباعة  ،REPRINTو  ،ALPHAو عكس  ،REVERSALو موازنة  – )RECONمفاتيح األرقام
– زر إدخال ENTER
YES

شراء
PURCHASE

– زر ال NO

– زر مسح CLEAR

– زر تراجع BK SPC

 -زر نعم

.

العملية االفتراضية هي شراء .Purchase
 اضغط على مفتاح الوظائف  F3الختيار “عمليات البائع  ”TRANS MENUفي الشاشةالرئيسية.
 اضغط على زر  ALPHAلتغيير اللغة حسب الرغبة. اضغط على مفتاح الوظائف  F2الختيار عملية شراء  Purchaseفي قائمة العمليات. مرر أو أدخل البطاقة من خالل جهاز قراءة البطاقة. -أدخل مبلغ الشراء ثم اضغط على زر إدخال ENTER

.

 أدخل رقم التعريف الشخصي  PINلحامل البطاقة. تتم العملية مع طباعة إيصال ونسخة منه ،حيث يحتفظ البائع باإليصال ويحصل حاملالبطاقة على نسخة من اإليصال.

عمليات البائع

 اضغط على مفتاح الوظائف  F3الختيار “عمليات البائع  ”TRANS MENUفي الشاشةالرئيسية.
استرداد
REFUND

 اضغط على زر  ALPHAلتغيير اللغة حسب الرغبة. اضغط على مفتاح الوظائف  F3الختيار عملية استرداد  Refundفي قائمة العمليات. مرر أو أدخل البطاقة من خالل جهاز قراءة البطاقة. -أدخل كلمة المرور ،ثم اضغط على زر إدخال ENTER

.

 أدخل الرقم المرجعي السترجاع العملية  ،RRNثم اضغط على زر إدخال ENTER -أدخل مبلغ االسترداد ،ثم اضغط على زر إدخال ENTER

.

.

 أدخل رقم التعريف الشخصي  PINلحامل البطاقة ،ثم اضغط على زر إدخال ENTER.
 تتم العملية مع طباعة إيصال ونسخة منه ،حيث يحتفظ البائع بنسخة من اإليصال ويحصلحامل البطاقة على اإليصال.

القائمة

اإلجراء

الشرح

 اضغط على مفتاح الوظائف  F3الختيار “عمليات البائع  ”TRANS MENUفي الشاشةالرئيسية.
 اضغط على زر  ALPHAلتغيير اللغة حسب الرغبة.شراء مع سحب فوري
PURCHASE WITH CASH
BACK

المقابل للسهم السفلي

 -انتقل إلى أسفل داخل القائمة بالضغط على زر االختصار

المعروض على الشاشة للوصول إلى عملية شراء مع سحب فوري Purchase with
.Cash Back
 اضغط على مفتاح الوظائف  F1الختيار عملية شراء مع سحب فوري Purchase with Cash Backفي قائمة العمليات.
 مرر أو أدخل البطاقة من خالل جهاز قراءة البطاقة. -أدخل مبلغ الشراء ،ثم اضغط على زر إدخال ENTER

.

 يقوم حامل البطاقة بتأكيد مبلغ الشراء ثم الضغط على زر إدخال ENTER -أدخل مبلغ االسترداد ،ثم اضغط على زر إدخال ENTER

.

.

 -أدخل رقم التعريف الشخصي  PINإذا كان مطلوبا.

عمليات البائع

 تتم العملية مع طباعة إيصال ونسخة منه ،حيث يحتفظ البائع باإليصال ويحصل حاملالبطاقة على نسخة من اإليصال.

 اضغط على مفتاح الوظائف  F3الختيار “عمليات البائع  ”TRANS MENUفي الشاشةالرئيسية.
سحب فوري
CASH ADVANCE

 اضغط على زر  ALPHAلتغيير اللغة حسب الرغبة.المقابل للسهم السفلي

 -انتقل إلى أسفل داخل القائمة بالضغط على زر االختصار

المعروض على الشاشة للوصول إلى عملية سحب فوري .Cash Advance
 اضغط على مفتاح الوظائف  F2الختيار عملية سحب فوري Cash Advanceفي قائمةالعمليات.
 مرر أو أدخل البطاقة من خالل جهاز قراءة البطاقة. -أدخل المبلغ النقدي ،ثم اضغط على زر إدخال ENTER

.

 أدخل رقم التعريف الشخصي  PINلحامل البطاقة ،ثم اضغط على زر إدخال ENTER.
 تتم العملية مع طباعة إيصال ونسخة منه ،حيث يحتفظ البائع باإليصال ويحصل حاملالبطاقة على نسخة من اإليصال.

عمليات المشرف

 اضغط على مفتاح الوظائف  F4الختيار “عمليات المشرف  ”SUPERVISOR MENUفيالشاشة الرئيسية.
االستخدام

 أدخل كلمة المرور الخاصة بالمشرف ،ثم اضغط على زر إدخال ENTERقائمة المشرف.
المقابلين للسهم العلوي
 استخدم زري االختصاربين مختلف عمليات قائمة المشرف.

والسهم السفلي

 .يتم عرض
لالنتقال

القائمة

اإلجراء

القائمة

الشرح

الشرح

اإلجراء

 .1أرصدة لحظية ( SNAPSHOT BALANCESاضغط على  F2الختيار العملية )
العمليات
الموجودة في القائمة

 .2أرصدة جارية ( RUNNING BALANCESاضغط على  F3الختيار العملية )
العمليات
الموجودة في القائمة

 .3اعداد الجهاز ( INITIALIZATIONكلي/جزئي ( )FULL/ PARTIALاضغط على
 F1الختيار عملية اعداد الجهاز  ،Initializationثم اضغط على مفتاح  F2في القائمة
الفرعية الختيار تنزيل كلي لنظام إدارة الجهاز  Full TMSأو اضغط على  F3الختيار
تنزيل جزئي لنظام إدارة الجهاز .)Partial TMS
 .4موازنة ( RECONCILIATIONاضغط على  F2الختيار العملية ثم حدد موافقة
بالضغط على زر نعم YES

أو رفض بالضغط على زر ال NO

)

 .6طباعة المتغيرات ( PRINT CONFIG. SYSTEMاضغط على  F3الختيار العملية
)
ثم قم بتغيير البيانات المطلوبة واضغط على زر إدخال ENTER
 .7النسخ المطبوعة ( TRANSACTION RECEIPT COPYاضغط على  F1الختيار
)
العملية ثم قم بتغيير البيانات المطلوبة واضغط على زر إدخال ENTER
 .8التسوية المطبوعة ( RECONCILIATION RECEIPT COPYاضغط على F2
الختيار العملية ثم قم بتغيير البيانات المطلوبة واضغط على زر إدخال ENTER

عمليات المشرف

 .5تغيير اللغة ( CHANGE LANGUAGEاضغط على  F2لتغيير اللغة إلى العربية أو
اإلنجليزية)

)

.2

•اسم مصدر البيانات الفرعي Secondary DSN
•نقطة الوصول Access Point
•اسم المستخدم لمقدم خدمة االنترنت ISP User Name
•كلمة المرور لمقدم خدمة االنترنت ISP User Password
اتصال ثانوي :Secondary connection
•رقم هاتف االتصال بالمضيف Host Phone Number
•عنوان  IPالخاص بالمضيف Host IP Address
•رقم منفذ المضيف Host Port Number
• IPالخاص بالجهاز Terminal IP
•قناع الشبكة الفرعية Subnet Mask
•البوابة Gateway
•اسم مصدر البيانات الرئيسي Primary DSN
•اسم مصدر البيانات الفرعي Secondary DSN
•نقطة الوصول Access Point
•اسم المستخدم لمقدم خدمة االنترنت ISP User Name
•كلمة المرور لمقدم خدمة االنترنت ISP User Password
•إعدادات نظام إدارة الجهاز ( TMS Settingsاضغط على  F3الختيار
هذه العملية ،تظهر قائمة فرعية):
•رقم هاتف االتصال بنظام إدارة الجهاز TMS Dialup Phone
Number
•عنوان  IPلنظام إدارة الجهاز بالمضيف TMS Host IP address

عمليات المشرف

 .10اعادة طباعة ( REPRINT RECEIPTاضغط على  F1الختيار هذه العملية)

 .9تغيير المتغيرات ( SETTINGSاضغط على  ،F3تظهر قائمة فرعية تحتوي على ما
يلي):

 .11تغيير كلمة المرور ( CHANGE PASSWORDاضغط على  F2الختيار هذه
العملية)

•معرف الموزع ( Vendor IDاضغط على  F2الختيار هذه العملية)
•نوع جهاز الموزع ( Vendor Terminal Typeاضغط على  F3الختيار هذه
العملية)

 .12مسح ( CLEARاضغط على  F3الختيار هذه العملية)

•رقم مفتاح الموزع ( Vendor Key Indexاضغط على  F2الختيار هذه العملية)

 .13تغيير الخط ( CHANGE FONTاضغط على  F1الختيار هذه العملية تحتوي على
قائمة فرعية :خط شاشة العرض  /DISPLAY FONTخط الطابعة )PRINTER FONT
(اضغط على  F2لتغيير خط شاشة العرض أو على  F3لتغيير خط الطابعة)

•رقم مفتاح المضيف (”SAMA “ SAMA Key Indexاضغط على  F3الختيار هذه
العملية)

 .14ترقية النظام ( APPLICATION UPGRADINGاضغط  F2على الختيار هذه
العملية)

•( TPDUاضغط على  F1الختيار هذه العملية)

 .15اللوحة الخارجية ( EXTERNAL PINPADاضغط  F3على الختيار هذه العملية)

•( TRSMاضغط على  F1الختيار هذه العملية)

•متغيرات االتصال االتصال ( Connection Parametersاضغط على  F2الختيار
هذه العملية ،تظهر قائمة فرعية):
.a

تبديل أنواع االتصال Swap Types

.b

تحرير أنواع االتصال  ،Edit Connection Typesتحتوي على:

.1

اتصال رئيسي :Primary connection
•عنوان  IPالخاص بالمضيف Host IP Address
•رقم منفذ المضيف Host Port Number
• IPالخاص بالجهاز Terminal IP
•قناع الشبكة الفرعية Subnet Mask
•البوابة Gateway
•اسم مصدر البيانات الرئيسي Primary DSN

تتعذر الطباعة
عدم طباعة إيصال لضعف
البطارية

حل المشكالت

•رقم هاتف االتصال بالمضيف Host Phone Number

يتعذر تنفيذ أية عملية

تأكد من أن البطارية ال تحتاج إلى شحن ،فضعف البطارية يتسبب في تقليل كفاءة الجهاز.
انتقل إلى قائمة المشرف  ، Supervisorثم اختر عملية نسخ إيصال العملية Trans Receipt
. Copy
أو اضغط على زر االختصار إعادة الطباعة REPRINT

تعذر الطباعة
الجهاز ال يتعرف على البطاقة
المغناطيسية
البطاقة المدخلة لم يتم التعرف
عليها (شريحة ذكية)
موفر طاقة الشاشة يعمل ويريد
المستخدم عرض قائمة محددة

الموجود في لوحة المفاتيح.

تفقد حالة لفة الورق أو حالة البطارية.
تأكد من أن الشريط المعناطيسي مواجه للجانب الداخلي للجهاز.
تأكد من أن اتجاه تمرير البطاقة هو من أعلى إلى أسفل.
تأكد من أن البطاقة مدخلة بشكل صحيح بحيث يكون وجهها إلى أعلى.
في حالة استمرار المشكلة ،تأكد من أن البائع يقبل استخدام هذا النوع من البطاقات (فيزا ،أو
ماستر كارد وغيرها).
اضغط على أي زر في لوحة المفاتيح.
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