XENGO
nová definice mobility
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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1. Jak zapnout/vypnout terminál XENGO?
Tlačítko pro zapnutí a vypnutí se nachází na
klávesnici vpředu na terminálu XENGO. Při jeho
stisknutí zapnete terminál XENGO, který bude
připraven k použití během několika vteřin.
Pro zapnutí/vypnutí terminálu XENGO podržte
tlačítko stisknuté po několik vteřin.

1. Zapnout / Vypnout
2. Vynulovat / Menu / Rolovat menu
3. Zrušit / Není OK
4. Enter / OK
Terminál XENGO je technologicky vybaven
pro akceptaci platebních karet s magnetickým
proužkem, čipem nebo bezkontaktní technologií.

5. Čtečka karet s magnetickým proužkem
6. Nabíjecí port
7. Čtečka bezkontaktních karet
8. Čtečka čipových karet
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2. Jak nabíjet terminál XENGO?
Vnitřní nabíjecí baterie terminálu XENGO
se nabíjí pomocí dodávané USB nabíječky.
USB kabel má konektor Mini-B USB a standardní
USB typu A.

Připojte konektor typu A do USB síťového
adaptéru.

Poté připojte konektor Mini-B k terminálu
XENGO. Slot pro konektor se nachází na pravé
straně zařízení XENGO.

Když je baterie vybitá, nabíjení bude trvat
cca 6 hodin. Stav baterie se zobrazí
na obrazovce.
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3. Jak uskutečnit prodej s čipovou platební kartou?
Smartphone/tablet

Před zadáním prodejní transakce byste měli dokončit
instalaci vašeho terminálu XENGO a smartphonu či
tabletu. Dokončili jste celý postup instalace? Nyní jste
připraveni na obchod!

1. Na smartphonu/tabletu spusťte aplikaci XENGO
a stiskněte „Prodej“.

1. Poté v aplikaci XENGO zadejte částku (a referenci,
pokud je třeba).
2. Stiskněte „Odeslat“.
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XENGO

Zobrazí se zpráva:

Zákazník musí vložit svou platební kartu do terminálu
XENGO.
Aplikace XENGO poté vyčká na potvrzení částky
zákazníkem stisknutím tlačítka OK na terminálu
XENGO.

Poté aplikace XENGO vyčká na zadání kódu PIN
zákazníkem. Kód PIN je také nutné potvrdit pomocí
tlačítka OK.
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Když dojde k autorizaci transakce, na smartphonu či
tabletu se zobrazí zpráva „Transakce byla úspěšná“
spolu s odpovídajícím autorizačním kódem.
Na smartphonu/tabletu můžete:
• Zadat telefonní číslo zákazníka k odeslání účtenky
prostřednictvím SMS.
• Zadat e-mailovou adresu zákazníka k odeslání
účtenky prostřednictvím e-mailu.
• Zadat obojí.
Stiskněte „Odeslat“.
Pozor! Při instalaci musí být zadána správná e-mailová
adresa odesílatele.
Pozor! Pravidla platebních karet MasterCard a Visa od
podniků vždy vyžadují účtenku pro zákazníka. Pokud
váš zákazník nechce elektronickou účtenku, stiskněte
„Konec“ a manuálně vytvořte kopii.
Pokud chcete odeslat potvrzení o platbě
prostřednictvím SMS, zpráva se zobrazí v novém okně.
Pro potvrzení stiskněte „Ano“.
Pokud chcete odeslat potvrzení o platbě
prostřednictvím e-mailu, automaticky budete navedeni
do vašeho e-mailového klienta k odeslání účtenky
zákazníkovi.
Zákazník nyní může vyjmout svou platební kartu.
Pro návrat na počáteční obrazovku nyní stiskněte
„Konec“.
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4. Jak zrušit prodej s čipovou platební kartou?
Smartphone/tablet

Prodejní transakci je možné zrušit. Ke zrušení transakce
musí zákazník předložit svoji platební kartu v ten samý
kalendářní den. Postupujte podle pokynů níže.

1. Na smartphonu/tabletu spusťte aplikaci XENGO
a stiskněte „Zrušit prodej“.

Zobrazí se zpráva:

Zákazník musí vložit svou platební kartu do terminálu
XENGO.
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XENGO

Na smartphonu/tabletu se zobrazí seznam transakcí,
které byly uskutečněny s vloženou platební kartou
v daný den.
Pozor! Pokud jste již požádali o denní report svých
transakcí, tyto transakce již byly smazány z paměti
terminálu XENGO a již je není možné zrušit.

Vyberte transakci, kterou si přejete zrušit. Ve zvláštním
okně se zobrazí zpráva. Ke zrušení vybrané transakce
stiskněte „Ano“.

Na smartphonu/tabletu se zobrazí zpráva „Zrušení
schváleno“. Zákazníkovi je možné odeslat potvrzení
o zrušení transakce na jeho telefonní číslo nebo
e-mailovou adresu.
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Pokud si přejete odeslat povtrzení o zrušení
prostřednictvím SMS, zadejte telefonní číslo zákazníka.
Pokud si přejete odeslat potvrzení o zrušení
prostřednictvím e-mailu, automaticky budete navedeni
do vašeho e-mailového klienta k odeslání potvrzení
vašemu zákazníkovi.
Zákazník nyní může vyjmout svou platební kartu.
Pro návrat na počáteční obrazovku nyní stiskněte
„Konec“.
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5. Jak uskutečnit prodej s bezkontaktní platební kartou?
Smartphone/tablet

Před zadáním prodejní transakce byste měli dokončit
instalaci svého terminálu XENGO a smartphonu či
tabletu. Dokončili jste celý postup instalace? Nyní jste
připraveni na obchod!

1. Na smartphonu/tabletu spusťte aplikaci XENGO
a stiskněte „Prodej“.

1. Poté v aplikaci XENGO zadejte částku (a referenci,
pokud je třeba).
2. Stiskněte „Odeslat“.
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XENGO

Zobrazí se zpráva:

Zákazník musí přiložit svou platební kartu k zadní části
terminálu XENGO.
V případě, že je částka transakce vyšší než 500 Kč,
aplikace XENGO vyčká na zadání kódu PIN zákazníkem.
Kód PIN je také nutné potvrdit pomocí tlačítka OK.

Když dojde k autorizaci transakce, na smartphonu či
tabletu se zobrazí zpráva „Transakce byla úspěšná“
spolu s odpovídajícím autorizačním kódem.
Na smartphonu/tabletu můžete:
• Zadat telefonní číslo zákazníka pro odeslání účtenky
prostřednictvím SMS.
• Zadat e-mailovou adresu zákazníka pro odeslání
účtenky prostřednictvím e-mailu.
• Zadat obojí.
Stiskněte „Odeslat“.
Pozor! Při instalaci musí být zadána správná e-mailová
adresa odesílatele.
Pozor! Pravidla platebních karet MasterCard a Visa od
podniků vždy vyžadují účtenku pro zákazníka. Pokud
váš zákazník nechce elektronickou účtenku, stiskněte
„Konec“ a manuálně vytvořte kopii.
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ZADEJTE PIN

Pokud chcete odeslat potvrzení o platbě
prostřednictvím SMS, zpráva se zobrazí v novém okně.
Pro potvrzení stiskněte „Ano“.
Pokud chcete odeslat potvrzení o platbě
prostřednictvím e-mailu, automaticky budete navedeni
do vašeho e-mailového klienta k odeslání účtenky
zákazníkovi.
Pro návrat na počáteční obrazovku nyní stiskněte
„Konec“.
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6. Jak zrušit prodej s bezkontaktní platební kartou?
Smartphone/tablet

Prodejní transakci je možné zrušit. Pro zrušení
transakce musí zákazník předložit svoji platební kartu
v ten samý kalendářní den. Postupujte podle pokynů
níže.

1. Na smartphonu/tabletu spusťte aplikaci XENGO
a stiskněte „Zrušit prodej“.

Zobrazí se zpráva:

Zákazník musí vložit, resp. přiložit svou platební kartu
do terminálu XENGO.
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XENGO

Na smartphonu/tabletu se zobrazí seznam transakcí,
které byly uskutečněny s danou platební kartou v daný
den.
Pozor! Pokud jste již požádali o denní report svých
transakcí, tyto transakce již byly smazány z paměti
terminálu XENGO a již je není možné zrušit.

Vyberte transakci, kterou si přejete zrušit. Ve zvláštním
okně se zobrazí zpráva. Ke zrušení vybrané transakce
stiskněte „Ano“.

Na smartphonu/tabletu se zobrazí zpráva „Zrušení
schváleno“. Zákazníkovi je možné odeslat potvrzení
o zrušení transakce na jeho telefonní číslo nebo
e-mailovou adresu.
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Pokud si přejete odeslat povtrzení o zrušení
prostřednictvím SMS, zadejte telefonní číslo zákazníka.
Pokud si přejete odeslat potvrzení o zrušení
prostřednictvím e-mailu, automaticky budete navedeni
do vašeho e-mailového klienta pro jeho odeslání
vašemu zákazníkovi.
Zákazník nyní může vyjmout svou platební kartu.
Pro návrat na počáteční obrazovku nyní stiskněte
„Konec“.

16

7. Jak uskutečnit prodej s platební kartou s magnetickým proužkem?
Smartphone/tablet

Před zadáním prodejní transakce byste měli dokončit
instalaci svého terminálu XENGO a smartphonu či
tabletu. Dokončili jste celý postup instalace? Nyní jste
připraveni na obchod!

1. Na smartphonu/tabletu spusťte aplikaci XENGO
a stiskněte „Prodej“.

1. Poté v aplikaci XENGO zadejte částku (a referenci,
pokud je třeba).
2. Stiskněte „Odeslat“.
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XENGO

Zobrazí se zpráva:

Zákazník musí protáhnout kartu s magnetickým
proužkem čtečkou na terminálu XENGO.
Aplikace XENGO poté vyčká na potvrzení částky
zákazníkem stisknutím tlačítka OK na terminálu
XENGO.

Poté musí zákazník podepsat tuto transakci
na smartphonu/tabletu.
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Když dojde k autorizaci transakce, na smartphonu či
tabletu se zobrazí zpráva „Transakce byla úspěšná“
spolu s odpovídajícím autorizačním kódem.
Na smartphonu/tabletu můžete:
• Zadat telefonní číslo zákazníka pro odeslání účtenky
prostřednictvím SMS.
• Zadat e-mailovou adresu zákazníka pro odeslání
účtenky prostřednictvím e-mailu.
• Zadat obojí.
Stiskněte „Odeslat“.
Pozor! Při instalaci musí být zadána správná e-mailová
adresa odesílatele.
Pozor! Pravidla platebních karet MasterCard a Visa od
podniků vždy vyžadují účtenku pro zákazníka. Pokud
váš zákazník nechce elektronickou účtenku, stiskněte
„Konec“ a manuálně vytvořte kopii.
Pokud chcete odeslat potvrzení o platbě
prostřednictvím SMS, zpráva se zobrazí v novém okně.
Pro potvrzení stiskněte „Ano“.
Pokud chcete odeslat potvrzení o platbě
prostřednictvím e-mailu, automaticky budete navedeni
do svého e-mailového klienta pro odeslání účtenky
zákazníkovi.
Pro návrat na počáteční obrazovku nyní stiskněte
„Konec“.
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8. Jak zrušit prodej s platební kartou s magnetickým proužkem?
XENGO

Smartphone/tablet

Prodejní transakci je možné zrušit. Pro zrušení
transakce musí zákazník předložit svoji platební kartu
v ten samý kalendářní den. Postupujte podle pokynů
níže.
1. Na smartphonu/tabletu spusťte aplikaci XENGO
a stiskněte „Zrušit prodej“.

Nyní se zobrazí zpráva:

Zákazník musí protáhnout kartu s magnetickým
proužkem čtečkou na terminálu XENGO.
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Na smartphonu/tabletu se zobrazí seznam transakcí,
které byly uskutečněny s platební kartou v daný den.
Pozor! Pokud jste již požádali o denní report svých
transakcí, tyto transakce již byly smazány z paměti
terminálu XENGO a již je není možné zrušit.

Vyberte transakci, kterou si přejete zrušit. Ve zvláštním
okně se zobrazí zpráva. Pro zrušení vybrané transakce
stiskněte „Ano“.

Nyní se zobrazí zpráva:

Zákazník musí opět protáhnout kartu s magnetickým
proužkem čtečkou na terminálu XENGO.
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Následující zpráva požádá zákazníka o potvrzení částky
na terminálu XENGO.

Na smartphonu/tabletu se zobrazí zpráva „Zrušení
schváleno“. Zákazníkovi je možné odeslat potvrzení
o zrušení transakce na jeho telefonní číslo nebo
e-mailovou adresu.

Pokud si přejete odeslat povtrzení o zrušení
prostřednictvím SMS, zadejte telefonní číslo zákazníka.
Pokud si přejete odeslat potvrzení o zrušení
prostřednictvím e-mailu, automaticky budete navedeni
do svého e-mailového klienta pro jeho odeslání
vašemu zákazníkovi.
Nyní stiskněte „Konec“ pro návrat na počáteční
obrazovku.
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9. Jak mohu získat přehled o celkových denních prodejích?
Každý den aplikace XENGO ukládá report.
Ve spodní části obrazovky stiskněte ikonu
“Historie“.

Stiskněte položku „Historie transakcí“.
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Nyní můžete vybrat:
• Obdržet seznam transakcí tohoto dne na
záložce „Historie“ kliknutím na „Historie
transakcí“ a dále pak volbou „Denní transakce“.
Při zvolení této možnosti na svůj e-mail obdržíte
seznam transakcí.
Pozor! Jakmile tuto možnost zvolíte,
transakce za aktuální den budou smazány
z paměti zařízení XENGO a již je nebude možné
zrušit ani nebude možné odeslat druhý report.
• Zobrazit seznam posledních 5 transakcí
na displeji vašeho smartphonu/tabletu –
„Poslední transakce“.
• Zobrazit seznam posledních 5 zrušených
transakcí – „Poslední zrušené transakce“.

10. Jak nakonfigurovat aplikaci XENGO CZ?
Otevřete aplikaci XENGO a ve spodní části
stiskněte ikonu „Nastavení“.
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Zobrazí se následující obrazovka, kde provedete
základní nastavení zařízení.
Obecné
• Uživatelské nastavení a nastavení terminálu
Obchod
• Aktivovat můj obchod
• Nastavení obchodu
Aktivace identifikačních údajů včetně údajů
nezbytných pro fiskální registraci.
Fiskální registrace
• Aktivovat fiskální registraci
• Aktualizace certifikátů
Získání certifikátů, které jsou nahrány na EET portálu.
• Ověření spojení s finanční autoritou
Slouží k ověření dostupnosti serveru Finanční
správy.
Na následující obrazovce si budete moci
přizpůsobit následující prvky:
Nastavení terminálu
• TID číslo zařízení XENGO
• Jazyk terminálu XENGO
Uživatelské nastavení
• Název podnikatele. Tento název se zobrazí
na zařízení XENGO při provádění transakcí
a také na elektronické účtence, kterou poté
budete odesílat.
• Poloha podnikatele. Umístění vašeho podniku.
• UID
• Sériové číslo terminálu XENGO
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• Vaše e-mailová adresa. Tato e-mailová adresa
bude sloužit k odesílání vašich denních souhrnů
e-mailem. Také slouží jako adresa,
ze které se vašim zákazníkům budou odesílat
účtenky za transakce. Pozor! Pro správné
fungování aplikace musí být e-mailová adresa
nakonfigurována na smartphonu/tabletu.
• Povolení zvuku
• Povolení reference
• Text reference (volitelné)
• Zvolená měna
• Logo podnikatele, které bude použito
na elektronických účtenkách odesílaných vašim
zákazníkům

Stisknutím „Nastavení obchodu“ nastavíte
parametry důležité pro fiskální registraci.
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Pro nastavení elektronické evidence tržeb (EET)
stiskněte „Aktivovat fiskální registraci“ a následně
stiskněte „Aktualizace certifikátů“ pro získání
certifikátů, které jste si nahráli na EET portálu
pro XENGO.

Zadejte své přihlašovací údaje
(uživatelské jméno a heslo) a stiskněte „Znovu
získat“. Přihlašovací údaje jsou shodné s údaji
pro přihlášení na EET portálu pro XENGO.

27

Pokud vše proběhlo správně, zobrazí se Vám
na obrazovce „Certifikáty úspěšně
nakonfigurovány“.

Jak ukončit aplikaci XENGO?
Pokud si přejete ukončit aplikaci ve svém smartphonu/tabletu, navštivte prosím webové stránky výrobce
vašeho smartphonu/tabletu.

11. Používání více smartphonů/tabletů s jedním zařízením XENGO.
Se zařízením XENGO je velice snadné používat několik smartphonů/tabletů.
Vždy je ovšem potřeba se ujistit, že je smartphone/tablet správně připojen k zařízení XENGO
prostřednictvím Bluetooth.
Při změně smartphonu/tabletu musí být stávající Bluetooth připojení odpojeno, aby bylo možné provést
nové připojení s požadovaným zařízením.
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