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Zprovozn?ní a používání terminálu SumUp

Obecné informace SumUp
K naší pokladní aplikace KASA FIK nabízíme bluetoothový platební terminále SumUp pro akceptaci karet
VISA/mastercard, ApplePay, AndroidPay.
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SumUp se vyplatí pro každého, kdo p?ijme p?es platební
podor30.000
K? m?sí?n?, využívá terminál nepravideln? apod.

V jiných p?ípadech je vhodné ?ešení myPOS, které ma vyšší po?izovací náklady, ale nižší poplatky.

O SumUp
Jedná se o britskou firmu p?sobící v celé EU, s více jak 1mil zákazník? používajících jejich platby
Aktivace ú?tu je online, nevyžaduje schválení, ani papírování
Poskytují technickou podporu v ?eštin? (telefonickou i emailovou)
Platby jsou poukazovány na ú?et ve zpožd?ní 3-5 pracovních dn?, p?ípadn? 1x týdne nebo 1x m?sí?n? pokud je
tak nastaveno
Poplatky za p?evod na CZK ú?et nejsou
Nejsou žádné m?sí?ní poplatky za provoz
Zákazník si musí zakoupit Bluetooth terminál z našeho eshopu, které máme integrovány s pokladní aplikací KAS
FIK
Fixní poplatek z transakce ?iní 1.95%
Minimální výše platby je 30K?
Za?ízení lze p?enášet mezi obchodníky, tzn. je prodejné a lze jej po ukon?ení podnikání prodat/p?enést pod jiné
I?
Za?ízení lze jednorázov? zap?j?ovat na akce/víkendy apod.
Na jedno nabití baterie dokáže provést až 500 transakcí.
P?ijímá karty Mastercard, Maestro, V PAY, Visa.

Terminál je podporován na za?ízení Orange a dalších p?ístrojích s podporou bluetooth v aplikaci od 1.151

Zprovozn?ní a používání
terminálu SumUp
Požadavky terminálu
Terminál zakoupíte v našem e-shopu
Bluetooth 4.0 pro p?ipojení za?ízení k terminálu
Android 4.4 a vyšší
Aplikace KASA FIK 1.151 a vyšší

Aktuální seznam podporovaných za?ízení Android najdete na stránkách SumUp, p?ípadn? konzultujte kompatibilitu
s techniky KASA FIK.

Nastavení funkce placení SumUp v KASA FIK
1. V Nastavení – Platební metody a m?ny – zapn?te Platební karty (SumUp)
2. Následn? Vás aplikace vyzve a zadáte uživatelské jméno a heslo k SumUp ú?tu, který si vytvo?íte zde
3. Aplikace se následn? správn? propojena, pokud je volba Placení kartou SumUp ve funkcích zapnuta.
4. Je nutné provést první platbu, p?i které aplikace zobrazí seznam dostupných SumUp terminál? a poslední 3
?íslovky ze s sériového ?ísla. Vyberte dostupný terminál a provede se automatické nastavení terminálu a první
platba.

Pozor - terminál SumUp nepárujte s mobilním za?ízením. Aplikace si sama naváže spojení a není nutné terminál
p?idávat mezi párovaná za?ízení. Párování využijte pouze v p?ípad?, že aplikace terminál nenajde.

Platba kartou Sumup
Je-li aplikace již spojena s ú?tem SumUp objeví se nová platební metoda p?i placení.
1. Zadejte ?ástku k platb? (minimum pro platbu kartou je 30 K?) - vytvo?te nový ú?et zákazníkovi
2. P?i platb? se zobrazí možnosti platby a zvolíte Platba kartou (SumUp)
3. Aplikace otev?e platící obrazovku, p?ipojí se k terminálu a prob?hne platba. První spojení m?že trvat až 2
minuty.

Pokud se po zvolení platební metody Platba kartou (SumUp) neobjeví náhled ú?tenky, ani nedojde k p?ipojování k
platebnímu terminálu, a místo toho se ihned tiskne ú?tenka, zkontrolujte, že v Nastavení - Tiskárny nemáte zapnuto
Rychlé placení bez náhledu. Pro používání terminálu SumUp musí být tato možnost neaktivní.

P?idání spropitného
Spropitné lze p?idat na platící obrazovce klepnutím na t?i te?ky a následn? zvolte P?idat spropitné (Tip). Následn? bude
zadaná ?ástka p?idána k platb?.

Restartování platebního terminálu
Pokud nastanou problémy s p?ipojením, m?žete terminál restartovat. Tuto možnost však využívejte co nejmén?.
1. Ve chvíli, kdy je terminál v režimu spánku (do tohoto režimu ho uvedete p?idržením tla?ítka napájení zhruba 3
vte?iny ze stavu, kdy svítí nápis "SumUp"), podržte tla?ítko napájení platebního terminálu po dobu asi 10 sekund.
2. Po 10 sekundách se na obrazovce terminálu objeví hláška „Hold for BT“.
3. Poté se zobrazí další hláška „Release for BT“ a m?žete pustit tla?ítko napájení terminálu.
4. Restartujete tak ?ip Bluetooth v platebním terminálu.

Platební terminál SumUp Air nikdy nerestartujte b?hem dobíjení. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Nabíjení platebního terminálu SumUp Air
Platební terminál SumUp Air m?žete nabíjet pomocí microUSB kabelu, který je sou?ástí balení. Sta?í jen p?ipojit kabel
k napájecímu zdroji nebo do po?íta?e. Transakce m?žete provád?t i b?hem nabíjení. Po úplném nabití zvládne terminál
provést cca. 500 transakcí.
Úrove? nabití baterie se zobrazuje na displeji platebního terminálu a indikují ji také modré LED kontrolky v jeho spodní
?ásti. Každá LED kontrolka odpovídá asi 25 % kapacity baterie.

Refundování transakcí z vašeho ú?tu SumUp

Transakce m?žete refundovat ze svého ú?tu SumUp na sumup.me. Postupujte podle tohoto stru?ného návodu:
1. P?ihlaste se do svého ú?tu SumUp na sumup.me pomocí e-mailové adresy a hesla, které jste použili p?i
registraci.
2. V menu na levé stran? svého ú?tu SumUp klikn?te na „Transakce“ a p?ejd?te do Historie prodeje.
3. Nyní m?žete vybrat transakci, kterou chcete refundovat.
4. Na pravé stran? Historie prodeje se otev?e okno s veškerými informacemi o transakci. Klikn?te na „Refundovat
“.
5. Pro potvrzení refundace musíte zadat heslo ke svému ú?tu SumUp. Klikn?te na tla?ítko „Refundovat“.
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6. Hotovo! Peníze už jsou na cest? k zákazníkovi.

Propojení terminálu s Backoffice
Více o propojení a integraci SumUp a Backoffice v návodu k Backoffice.

