شركت تجارت الكترونيك پارسيان ) تاپ (

راهنماي كاربرد و راه اندازي دستگاه

MPOS
Http://mpos.pec.ir
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نرم افزار كاربردي ابزار هﻮﺷمند٦....................

راهنماي كاربري دستگاه ٩..........................
شرايط ضمانت نامه و خدمات پس از فروش دستگاه

شرايط ضمانت نامه اين دستگاه در آدرس اينترنتي ذيل موجود مي باشد.

Http://mpos.pec.ir/guarantee

همچنين شما مي توانيد با اسكن كد  QRذيل نيز به اين آدرس دسترسي مستقيم
داشته باشيد.

٢

][Date

معرفي دستگاه

 oكارتخوان موبايلي چيست و چه كاربردي دارد ؟

كارتخوان موبايلي يك ابزار خدمات پرداخت از انواع كارتخوان است ،كه بوسيله
حضور فيزيكي كارت و با هماهنگي و ارتباط با برنامه كاربردي نصب شده در ابزار

هوشمند ) مانند موبايل ،تبلت و  ( ...مي تواند خدمات پرداخت به شما ارائه دهد.

)همانند كارتخوان هاي فروشگاهي ثابت و سيار(

 oخدمات قابل ارائه در دستگاه MPOS

ارائه خدمات پرداخت شامل  :تراكنش خريد ،مشاهده موجودي ،خريد شارژ تلفن
همراه ،پرداخت انواع قبض

 oمعرفي سخت افزاري دستگاه

بخش هاي مختلف دستگاه  MPOSبه شرح در عكس مي باشد.

همچنين يك كابل  MicroUSBجهت شارژ برقي نيز همراه دستگاه موجود مي
باشد.

٣

][Date

فعالسازي دستگاه

براي فعالسازي دستگاه  MPOSدر شبكه پرداخت كارتخوان كشور ،گامهاي ذيل

را دنبال نمائيد.

گام اول؛ تماس با سامانه پاسخگويي  ٠٢١-٢٣١٨شركت تاپ

گام دوم؛ پيدا كردن نزديكترين نمايندگي شركت تاپ به محل جغرافيايي
دفتر كسب و كار شما

گام سوم؛ تهيه مدارك ﻻزم و مراجعه به نمايندگي تاپ جهت ارائه
درخواست پذيرندگي دستگاه MPOS

گام چهارم؛ ثبت درخواست پذيرندگي و طي مراحل ثبت درخواست شما
در شبكه پرداخت كشور

گام پنجم؛ نصب ،راه اندازي و آموزش دستگاه  MPOSتوسط نمايندگي
تاپ به پذيرنده

۴

][Date



مدارك ﻻزم براي پذيرندگي

مدارك ﻻزم براي پذيرنده حقيقي

 -١كپي شناسنامه و يا كپي كارت ملي

 -٢مدارك مورد نياز براي واحد تجاري:

• اگر متقاضي مالك باشد كپي جواز كسب يا كپي سند مالكيت.

• اگر متقاضي مالك سرقفلي باشد كپي جواز كسب و يا كپي مستندات مربوط به سرقفلي.
• اگر متقاضي مستاجر با اجاره نامه باشد ،كپي جواز كسب و يا كپي اجاره نامه

 -٣براي معرفي حساب بانكي براي تسويه حساب پذيرنده ﻻزم است مدركي كه دال بر تاييد شماره حساب
وي باشد دريافت شود .مانند كپي ﺻفحه اول دفترچه يا دسته چك ،پرينت افتتاح حساب و يا كپي فيش
واريز به حساب


مدارك ﻻزم براي پذيرنده حقوقي

• كپي شناسنامه و كپي كارت ملي )الزامي( ﺻاحبان امضا و اسناد تعهدآور.
• كپي سند مالكيت يا مستندات مربوط به سر قفلي يا اجاره نامه.
• كپي آگهي تأسيس در روزنامه رسمي.
• كپي آخرين تغييرات روزنامه رسمي.

• شماره حساب معرفي شده كه به نام شركت باشد.

• امضاي اوراق و اسناد تعهد آور از طرف ﺻاحبان امضا يا مدير عامل بنا به تشخيص مديريت پرداختهاي
فروشگاهي
• مدارك مربوط به تأييد شماره حساب نظير كپي ﺻفحه اول دفترچه حساب يا دسته چك و نظاير آن كه
مربوط به پذيرنده حقوقي باشد .تذكر :ﻻزم به يادآوري ميباشد كه براي تسويه حساب مالي و عقد قرارداد

همكاري ،پذيرنده بايد در يكي از بانكهاي طرف قرارداد داراي حساب باشد.

۵
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نرم افزار كاربردي ابزار هوشمند

ابزار پرداخت  MPOSبراي ارائه خدمات نيازمند ارتباط با يك ابزار هوشمند از
طريق هماهنگي با يك نرم افزار كاربردي ) اپليكيشن ( مي باشد .براي دانلود اين
نرم افزار مي توانيد به لينك زير مراجعه نمائيد.

Http://mpos.pec.ir

بعد از نصب اين نرم افزار بر روي ابزار هوشمند ،ارتباط بين دستگاه  MPOSو نرم
افزار كاربردي از طريق بلوتوث برقرار مي گردد و اين ارتباط جفت سازي ) Pairing
( مي گردد.
با نصب اين نرم افزار كاربردي ) اپليكيشن ( مي توانيد از خدمات خريد ،مشاهده
موجودي ،خريد شارژ تلفن همراه و پرداخت قبض از طريق كارت استفاده نمائيد
ضمنا گزارش تراكنش ها و خدمات پرداخت انجام شده نيز قابل دسترسي مي باشد.

۶
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نحوه برقراري ارتباط دستگاه با ابزار هوشمند

براي برقراري ارتباط بين دستگاه  MPOSو ابزار هوشمند ،ابتدا بلوتوث ابزار
هوشمند را روشن نموده )  (turn onبعد از ورود به برنامه كاربردي ،دستگاه هاي
حاضر در محيط اطراف شناسايي مي گردد  .نام دستگاه  MPOSبصورت LYNX
L-450Rنمايش داده مي شود و پس از انتخاب آن به سراغ دستگاه mposرفته
با فشردن كليد  ok:ENTERوارد منو  CONFIGشده در منو گزينه 2-
 Merchantرا انتخاب مي كنيم passwordنمايش داده مي شود كه رمز ورود
 ١٢٣٤مي باشد .بعد وارد منو  MERCHANTمي شويم و كليد  4-PAIRرا
انتخاب مي كنيم و بعد عدد  0را وارد مي كنيم ،اتصال انجام مي پذيرد و مي توانيم
با دكمه زرد رنگ  BACKاز منوي تنظيمات خارج شويم.

تذكر :١اين اتصال براي بار اول اتصال انجام مي پذيرد و در دفعات بعد ،بصورت
اتوماتيك با روشن شدن بلوتوث ابزار هوشمند ،دستگاه  MPOSشناسايي مي گردد.
تذكر  :٢براي برقراري ارتباط با شبكه پرداخت كشور نيازمند فعال نمودن اينترنت
ابزار هوشمند مي باشد و مي بايست اينترنت تلفن همراه و يا wifiفعال گردد.

٧
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نمونه ؛ نحوه استفاده از دستگاه بعد از برقراري ارتباط

بعد از جفت سازي بلوتوث في مابين  MPOSو نرم افزار كاربردي ،پيام "دستگاه
متصل است " مشاهده مي گردد.

)شرح تصوير؛ اتصال اوليه  MPOSبه نرم افزار كاربردي (

با استفاده از  MPOSو نرم افزار كاربردي مي توان تراكنش هاي از نوع خريد،
مشاهده موجودي كارت ،خريد انواع شارژ تلفن همراه و پرداخت انواع قبض شناسه
دار را انجام داد.

٨
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كاربري دستگاه؛ نحوه اعمال تراكنش خريد با MPOS

براي اعمال تراكنش خريد ،بعد از برقراري اتصال با دستگاه  ،MPOSﺻحت اتصال
ابزار هوشمند با اينترنت ) اينترنت تلفن همراه  4G-LTE-3Gو يا ارتباط بي سيم
 ( Wifiبا لمس گزينه خريد در فهرست نرم افزار كاربردي وارد پنجره تصوير شماره
 ...مي گردد.

) شرح تصوير؛ گزينه خريد نرم افزار كاربردي (MPOS

٩

در گزينه خريد نام فروشگاه پذيرنده قابل مشاهده مي باشد ،مبلغ خريد قابل درج
مي باشد ،گزينه بعدي شماره تلفن همراه دارنده كارت مي باشد كه جهت دريافت
رسيد الكترونيكي مي بايست وارد گردد.

][Date

نكته  :جهت اطمينان از دريافت رسيد شماره تلفن همراه با دقت وارد گردد.

بعد از مراحل ورود اطﻼعات گزينه  Doneجهت ارسال عدد خريد به دستگاه
 MPOSارسال مي گردد.
بعد از مشاهده مبلغ بر روي دستگاه  ،MPOSدارنده كارت بر روي شيار كارتخوان،
كارت خود را كشيده و در مرحله بعد رمز كارت ،الزاما توسط مشتري ) دارنده كارت
( بر روي دستگاه وارد مي شود و با فشردن كليد سبز رنگ  ، ENTERرمز وارد مي
گردد.

) شرح تصوير؛ عملكرد خريد بر روي دستگاه كارتخوان (

١٠

بعد از مراحل باﻻ و تاييد خريد و ورود رمز كارت بطور ﺻحيح ،رسيد الكترونيكي
كه منجر به يك تراكنش خريد موفق شده است در ﺻفحه نرم افزار كاربردي ظاهر
مي گردد.

][Date

) شرح تصوير؛ رسيد تراكنش عمليات موفق در نرم افزار كاربردي (

رسيد الكترونيكي بصورت پيامك براي شماره تلفن همراه كه در مراحل خريد توسط
دارنده كارت وارد شده است نيز ارسال مي گردد.

) شرح تصوير؛ رسيد الكترونيكي ارسال شده براي دارنده كارت (

١١

