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Installera din PAX A920 Pro 

Välkommen till din nya betalterminal!

Här hittar du instruktioner för hur du kommer igång med din PAX A920 Pro. Behöver du mer 
hjälp? Du når oss alla dagar på swedbankpay.se/support. 

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
För att ansluta enheten till ett trådlöst nätverk, tryck på de tre punkterna längst upp till höger 
på skärmen och välj ”Wi-Fi Settings” (Bild 1). Enheten kommer då att gå till inställningar för 
WiFi.

Enheten kommer automatiskt att söka efter och visa tillgängliga WiFi-nätverk. Anslut till ditt 
nätverk och tryck på pilen längst ner till vänster på skärmen för att gå tillbaka (Bild 2).

Kom 
igång
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Användning av betalappen POSitive
När du är uppkopplad, välj ”Payments” från startskärmen. När appen har laddat färdigt kom-
mer den att fråga dig om inloggningsuppgifter (Bild 3). Som standard är både användarnam-
net och lösenordet 1234 för administratörinloggning. När du är inloggad kommer du att få 
ange ett nytt lösenord för administratörkontot. För mer information om hantering av använ-
dare, se avsnitt 2.9. 

När du är inloggad kommer du till huvudmenyn i betalappen POSitive (Bild 4).

Huvudmenyn som syns i Bild 4 är “hemskärmen” för betalappen POSitive och kommer att 
refereras till flera gånger i denna användarguide.

 ◊ Genomföra försäljning (med dricks och 
cashback)

 ◊ Genomföra återköp
 ◊ Genomföra försäljning utan kort
 ◊ Skriva ut kvittokopior och se kvitton

 ◊ Testa anslutning till kortinlösen

 ◊ Skriva ut information om mjuk- och hård-
vara

 ◊ Balansera med Z-rapport
 ◊ Generera X-rapporter
 ◊ Skriva ut transaktionshistorik

 ◊ Hantera användarkonton

Funktioner i POSitive

Från huvudmenyn kan du: Från administratörsmenyn kan du:

Bild 3 Bild 4
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Genomföra försäljning

För att genomföra en försäljning, välj “Sale” i huvudmenyn (Bild 4).

Skriv in säljbeloppet och välj “Done” (Bild 5).

Du kommer ombes att Tap (Blippa), Swipe (Dra) eller Insert (Sätta in) kortet, eller genomföra 
transaktionen utan kort (Bild 6).

Om kunden är närvarande, be kunden göra något av följande:
 ◊ Blippa kortet på den kontaktlösa läsaren 

 ◊ Dra kortet i magnetkortläsaren

 ◊ Sätta in kortet i kortläsaren

Om kunden inte är närvarande, välj “Card not present”-knappen:
 ◊ Skriv in kortnummer och utgångsdatum och välj “Done”

 ◊ Skriv in säkerhetskoden och välj “Done”

Om alla uppgifter stämmer kommer terminalen att behandla transaktionen.

Bild 5 Bild 6 Bild 7
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Om transaktionen godkänns visas en grön bock (Bild 8). Om transaktionen nekas visas ett 
rött kryss (Bild 9).

Försäljningen är nu slutförd och appen återvänder till huvudmenyn.

Genomföra försäljning med dricks

För att genomföra en försäljning med dricks, välj “Sale” i huvudmenyn (Bild 4). Mata in sälj-
beloppet och välj “Done” (Bild 12). Om dricks är aktiverat kommer du att frågas om du vill 
lägga till dricks (Bild 10). Om du väljer ja kommer du att frågas om dricksbeloppet (Bild 11). 
När beloppet är inmatat, välj “Accept”.

Bild 8 Bild 9

Bild 10 Bild 11
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Du kommer ombes att Tap (Blippa), Swipe (Dra) eller Insert (Sätta in) kortet, eller genomföra 
transaktionen utan kort (Bild 13).

Om kunden är närvarande, be kunden göra något av följande:
 ◊ Blippa kortet på den kontaktlösa läsaren 

 ◊ Dra kortet i magnetkortläsaren

 ◊ Sätta in kortet i kortläsaren

Om kunden inte är närvarande, välj “Card not present”-knappen:

 ◊ Skriv in kortnummer och utgångsdatum och välj “Done”

 ◊ Skriv in säkerhetskoden och välj “Done”

Om alla uppgifter stämmer kommer terminalen att behandla transaktionen.

Bild 12 Bild 13 Bild 14
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Om transaktionen godkänns visas en grön bock (Bild 15). Om transaktionen nekas visas ett 
rött kryss (Bild 16).

Försäljningen är nu slutförd och appen återvänder till huvudmenyn.

Bild 15 Bild 16
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Genomföra försäljning med cashback

För att genomföra en försäljning med cashback, välj “Sale” i huvudmenyn (Bild 4). 

Mata in säljbeloppet och välj “Done” (Bild 12). 

Du kommer ombes att Tap (Blippa), Swipe (Dra) eller Insert (Sätta in) kortet, eller genomföra 
transaktionen utan kort (Bild 17).

Cashback går endast att genomföras via kortläsaren eller magnetkortläsaren. Be därför kun-
den att göra något av följande:
 ◊ Dra kortet i magnetkortläsaren
 ◊  Sätta in kortet i kortläsaren

Om cashback är aktiverat kommer du att frågas om cashback behövs (Bild 18). Om du väljer 
ja kommer du att frågas om cashback-beloppet (Bild 19). När beloppet är inmatat, välj 
”Done”.  

Bild 17 Bild 18 Bild 19
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Be kunden mata in sin PIN-kod. Om alla uppgifter stämmer kommer terminalen att behandla 
transaktionen.

Om transaktionen godkänns visas en grön bock (Bild 20). Om transaktionen nekas visas ett 
rött kryss (Bild 21).

Försäljningen med cashback är nu slutförd och appen återvänder till huvudmenyn.

Bild 20 Bild 21
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Genomföra återköp

För att genomföra ett återköp, välj “Refund” i huvudmenyn (Bild 4).

Mata in återköpsbeloppet och välj “Done” (Bild 22).

Du kommer ombes att Tap (Blippa), Swipe (Dra) eller Insert (Sätta in) kortet, eller genomföra 
transaktionen utan kort (Bild 23).

Om kunden är närvarande, be kunden göra något av följande:
 ◊ Blippa kortet på den kontaktlösa läsaren
 ◊ Dra kortet i magnetkortläsaren
 ◊ Sätta in kortet i kortläsaren

Om kunden inte är närvarande, välj “Card not present”-knappen: 
 ◊ Skriv in kortnummer och utgångsdatum och välj “Done”
 ◊ Skriv in säkerhetskoden och välj “Done”

Om alla uppgifter stämmer kommer terminalen att behandla transaktionen.

Bild 22 Bild 23 Bild 24
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Om återköpet godkänns visas en grön bock (Bild 25). Om transaktionen nekas visas ett rött 
kryss (Bild 26).

Återköpet är nu slutfört och appen återvänder till huvudmenyn.

Bild 25 Bild 26
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Genomföra försäljning eller återköp utan kunden närvarande

För att genomföra en försäljning eller ett återköp utan kunden närvarande, välj ”Card Not 
Present” i huvudmenyn (Bild 4). 

Välj antingen “Sale” (Försäljning) eller “Refund” (Återköp) (Bild 27), så kommer terminalen att 
gå till en skärm för säker betalning:
 ◊ Mata in beloppet

 ◊ Mata in kortuppgifterna

 ◊ Skriv in referens (valfritt)

 ◊ Välj “Start Transaction”

Om alla uppgifter stämmer kommer terminalen att behandla transaktionen.

Om transaktionen godkänns visas en grön bock. Om transaktionen nekas visas ett rött 
kryss.

Försäljningen eller återköpet är nu slutfört och appen återvänder till huvudmenyn.

Bild 27
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Skriva ut kvittokopior och se kvitton

För att skriva ut kvittokopior och se kvitton, välj “Reprint Manager” i huvudmenyn (Bild 4). 

Du kan skriva ut det senaste kvittot, eller välja ett specifikt kvitto med hjälp av kvittonummer 
(Bild 44). Om du väljer ”Reprint Number” (Skriv ut nummer) kommer du att frågas om kvitto-
nummer innan du kan fortsätta.

När du väljer ”Reprint Last” (Skriv ut senaste), visas kvittomenyn (Bild 45). Du kan välja att 
se kvittona på skärmen (Bild 46) eller skriva ut dem. När du är klar, välj ”Done”.

Appen går då tillbaka till huvudmenyn.

Bild 44 Bild 45 Bild 46
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Se systeminformation

För att se systeminformation, bläddra över till administratörsmenyn från huvudmenyn (Bild 4) 
och välj ”System Info”. Enheten kommer att skriva ut diverse information som kan användas 
för felsökning.

Systeminformationen som skrivs ut är:

Username 
Den för närvarande inloggade användarens 
användarnamn

User ID 
Den för närvarande inloggade användarens 
användar-ID

POS ID Terminalens ID (TID)

POSitive Version Version av betalappen POSitive

MID Handlarens ID (Merchant ID)

Connection Type Typ av uppkoppling (t.ex. WiFi, Ethernet)

Firmware Version of the Terminal Terminalens basmjukvara (t.ex. Paydroid 7.1)

PTID Permanent Terminal ID (serienummer)

Terminal Serial Number Enhetens serienummer

Terminal Model Enhetens modellnummer (t.ex. A920Pro)

Reconciliation time Tidpunkt för senaste balansering (Z-rapport)

POSitive Version Version av betalappen POSitive

EMV enabled Om EMV är aktiverat eller ej för närvarande

APN Name (SIM 1) APN-namnet för SIM 1 (t.ex. Telia, Tele2)

APN (SIM 1) APN-information för SIM 1 (t.ex. mobile.telia.se)

APN Name (SIM 2) APN-namnet för SIM 2 (t.ex. Telia, Tele2)

APN (SIM 2) APN-information för SIM 2 (t.ex. mobile.telia.se)

Current SIM Vilket SIM-kort som används för närvarande

Date Enhetens datum

Time Enhetens tid
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Generera en X-rapport 

För att generera en X-rapport, bläddra över till administratörsmenyn från huvudmenyn (Bild 
4) och välj ”X Report (End of Shift)”. Detta kommer att skriva ut rapporten.

En X-rapport och en Z-rapport innehåller samma information, men X-rapporten nollställer 
inte totalerna. Rapporten kan tas ut när som helst på dagen för att se aktuell försäljning, 
återförsäljning och dagens nettototalbelopp, utan att påverka några av systemets uppgifter.

Se transaktionshistorik

För att skriva ut terminalens transaktionshistorik, bläddra över till administratörsmenyn från 
huvudmenyn (Bild 4) och välj ”History Report”. Detta kommer att skriva ut rapporten.

Transaktionshistorikrapporten visar rapportens datum och tid, samt terminalens serienum-
mer.

För varje transaktion kommer rapporten att visa:

Transaktionshistoriken återställs efter att en Z-rapport genereras, men inte efter att en 
X-rapport genereras.

Transaction Type Transaktionstyp (t.ex. försäljning eller återköp)

Amount Transaktionens belopp

Method of Payment Betalmetod (t.ex. kontaktlös/PIN)

Transaction Status Om transaktionen godkändes eller nekades

Date and Time Transaktionens datum och tid

PAN Kortnumrets 4 sista siffror

Receipt Number Transaktionens kvittonummer
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Hantera användare

Appen POSitive har tre nivåer av användare; administratör, handledare och användare. 

Det finns bara ett administratörskonto, det med användar-ID ”1234” som nämns i avsnitt 2.

När du är inloggad med administratörskontot kan du skapa nya handledare och användare. 
Handledare har samma behörigheter i appen som administratörer, medan vanliga använda-
re har reducerade behörigheter.

För att hantera användare, bläddra över till administratörsmenyn från huvudmenyn (Bild 4) 
och välj ”User Manager”.

Från menyn i “User Manager” kan du generera en användarrapport, skapa och ta bort an-
vändare, samt hantera lösenord.

Bild 47 Bild 48
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Användarrapport

För att generera en användarrapport, välj ”User Report” från menyn i ”User Manager” (Bild 
47). Detta kommer att skriva ut en rapport som den i Bild 48 och visa följande:

För varje användare visas följande:

User ID Användar-ID och användarnamn

Total Antal transaktioner (x) och totalt transaktionsvärde

Date Rapportens datum

Time Rapportens tid

Username 
Den för närvarande inloggade användarens 
användarnamn

User ID 
Den för närvarande inloggade användarens användar-
ID

POS ID Terminalens ID (TID)

POSitive Version Version av betalappen POSitive

MID Handlarens ID (Merchant ID)
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Skapa och ta bort användare

För att skapa en ny användare, välj ”Add User” från menyn i ”User Manager” (Bild 47). Du 
kommer att få ange användar-ID, lösenord och uppvisningsnamn för den nya användaren 
(Bild 49, 50 och 51). Varje fält behöver ha åtminstone fyra tecken.

När du har angett uppgifterna och trycker på ”Done” kommer appen fråga dig om du vill göra 
den nya användaren till en handledare (Bild 52). När du har gjort ditt val kommer en bekräf-
telseskärm visa att den nya användaren har skapats.

Skapandet av en ny användare är nu färdigt och appen kommer att återgå till huvudmenyn.

Bild 49 Bild 50 Bild 51

Bild 52 Bild 53
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För att ta bort en användare, välj ”Delete User” från menyn i ”User Manager” (Bild 47). Du 
kommer att få ange användar-ID för den användare du vill ta bort (Bild 54). När detta använ-
dar-ID har bekräftats får du frågan om du är säker på att du vill ta bort användaren (Bild 55). 
Väljer du ja kommer en bekräftelseskärm visa att användaren har tagits bort. 

Borttagning av användaren är nu slutförd och appen kommer att återgå till huvudmenyn.
Bild 54 Bild 55 Bild 56


