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BEVEZETŐ

Jelen dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson a GPE softPOS szolgáltatásra
szerződött kereskedőknek a pilot időszak alatt, lépésről-lépésre bemutatva a
szolgáltatás onboarding folyamatát.

A GPE bankkártya elfogadói megállapodás és annak kiegészítéseként a pilot megállapodás
megkötését követően egy 3 fő lépésből álló onboarding folyamat következik, amely során
megtörténik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 2 alkalmazás letöltése, regisztrációja,
illetve aktiválása.

A szolgáltatás nyújtásához a GPE a német Rubean AG PhonePOS megoldását implementálta.
A közvetlenül okostelefonon keresztül történő érintés nélküli bankkártyás fizetések
elfogadásához az alábbi 2 alkalmazásra lesz szüksége:

1. Rubean PhonePOS: amely a bankkártyák biztonságos elfogadásáért felel, biztosítja a
fizetési tranzakciók lebonyolítását. Ez az alkalmazás a letöltést, regisztrációt és
aktiválást követően alapesetben a háttérben marad, leginkább csak akkor fogja
használni, ha egy esetleges hibaelhárítás érdekében az alkalmazás aktuális
információira, vagy a “reset” funkció használatára lenne szükség.

2. GPE softPOS: amelyen keresztül a továbbiakban a fizetési, illetve visszavonás típusú
tranzakciókat kezdeményezheti, valamint lekérdezheti  a tranzakciókat.

Az onboarding folyamat megkezdése előtt kérjük,
● készítse elő a GPE által e-mail-en küldött aktivációs levelet, amely a Rubean

PhonePOS aktiválásához szükséges kód első részletét tartalmazza,
● valamint az aktiváló kód második részletét tartalmazó SMS-t.
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1.LÉPÉS: Rubean PhonePOS telepítése
A Rubean PhonePOS alkalmazást az alábbi linken keresztül éri el:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rubean.phonepos.gpe.hu

1.1. A “TELEPÍTÉS” gombra
kattintva tudja az alkalmazás
telepítését kezdeményezni.

1.2. Sikeres telepítést követően
a “MEGNYITÁS” gomb aktívvá
válik

1.3. A Rubean PhonePOS
alkalmazást a GPE logót
tartalmazó ikonról és az alatta
megjelenő “PhonePOS” feliratról
ismeri fel

Amennyiben a PhonePOS ikonra kattintva az itt található képernyő
jelenik meg, az azt jelenti, hogy az USB alapú hibakeresés funkció be
van kapcsolva a készülékén.

Ennek kikapcsolás szükséges az alábbiak szerint:
● Lépjen be a “Beállítások”-ba
● Keresse meg a “Fejlesztői beállítások” menüt és lépjen be
● Az “Hibakeresés” szekcióban megtalálja az “USB hibakeresés”

opciót - ezt kérjük állítsa kikapcsolt állapotba
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2.LÉPÉS: Rubean PhonePOS aktiválása

A Rubean PhonePOS telepítését követően kérjük, végezze el az alkalmazás aktiválását az
alábbiak szerint.

2.1. lépés: Aktiválás kezdeményezése a PhonePOS alkalmazáson keresztül

2.1.1. Nyissa meg a
PhonePOS alkalmazást

2.1.2. Írja be a terminál
azonosítót és az aktiváló
kódot kötőjelek nélkül,
amelynek:
● első részletét a GPE által

küldött aktivációs
email-ben

● második részletét pedig a
szintén GPE által küldött
SMS-ben talál

Az aktiváló kód megadását
követően kattintson az
“ACTIVATE” gombra

2.1.3. Az aktiválás
kezdeményezését követően
üzenet tájékoztatja Önt az
aktiválás megerősítését
szolgáló email kiküldéséről
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2.2. lépés: Aktiválás megerősítése

A PhonePOS applikációban az ACTIVATE gomb
kiválasztását követően a GPE partnere email-en keresztül
kéri az aktiválás megerősítését.

Az email-ben kérjük kattintson az aktiválást megerősítő
linkre (“Confirm Registration”).

2.3. lépés: Az aktiválás sikeres megerősítése

Az aktiváló linkre kattintva megkezdődik a Rubean
PhonePOS alkalmazás perszonalizációja - az aktiválás
sikeres megerősítéséről a mellékelt üzenet tájékoztatja a
képernyőn.

Ezt követően kérjük lépjen vissza a Rubean PhonePOS
alkalmazásba.
FONTOS! Az alkalmazás végső inicializálása csak akkor
tud lefutni, ha visszalép a PhonePOS alkalmazásba az
aktiválás megerősítését követően.
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2.4. lépés: Rubean PhonePOS perszonalizáció befejezése

Az Rubean PhonePOS alkalmazásba történő
visszalépéskor, sikeres perszonalizáció
esetén az alábbi képernyő fogadja.

A terminál azonosítóját a továbbiakban, a
PhonePOS alkalmazásba belépve bármikor
meg tudja tekinteni.
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3.LÉPÉS: GPE softPOS telepítése

Az onboarding folyamat utolsó lépéseként telepítse a GPE softPOS alkalmazást.
A GPE softPOS alkalmazás a pilot időszak alatt az alábbi linken keresztül érhető el:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gpe.tap.on.phone&hl=hu&gl=HU

GPE softPOS telepítésének lépései

4.1. “TELEPÍTÉS”
kezdeményezése

4.2. Sikeres telepítést
követően a “MEGNYITÁS”
gomb aktívvá válik

4.3. A GPE logót tartalmazó
ikon, alatta softPOS felirattal
megjelenik a telefonja
képernyőjén

A GPE softPOS szolgáltatás használatához kapcsolódó információkért kérjük, tekintse át a
“Felhasználói kézikönyv a GPE softPOS szolgáltatás használatához” c. dokumentumot,
amely részletesen bemutatja a telepített mobil alkalmazások funkcióit, működését.
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GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

1. Milyen típusú telefonokon működik a szolgáltatás?
○ NFC-képes Android telefonokon, illetve tableten, amelyeken minimum Android 10

alapú operációs rendszer fut.

2. Honnan tudom, hogy van-e NFC modul a telefonomban?
○ Általánosságban elmondható, hogy ha a Beállítások / Kapcsolatok menüben az

“NFC és fizetés” funkció elérhető, akkor NFC-képes telefonnal rendelkezik.
○ Az NFC modul ellenőrzésében segítségére lehet továbbá a Google Play

Áruházban elérhető következő alkalmazás is:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkwired.droidinfo

3. Mi védi az alkalmazást az illetéktelen felhasználás ellen?
○ A softPOS használatának megkezdése előtt képernyőzár beállítása szükséges a

telefonhoz. Az alkalmazásba történő belépéskor ugyanaz a hitelesítési mód lesz
érvényes, mint amit a telefon feloldásakor használ (például: PIN kód, vagy
biometrikus azonosítás).  Az alkalmazás enélkül nem indul el.

4. Miért kell két alkalmazást letölteni?
○ A szolgáltatás igénybevételéhez 2 alkalmazás letöltése szükséges, de

rendszeresen csak egyet, a GPE softPOS alkalmazást fogja használni.
○ A PhonePOS applikáció a legmagasabb szintű biztonsági technológiával ellátott

alkalmazás, amelyet a PCI Security Standards Council és a kártyatársaságok is
bevizsgáltak és  a háttérben a fizetések biztonságos végrehajtásáért felel.

○ A GPE softPOS alkalmazást fogja rendszeres használni, ezen keresztül tudja a
fizetéseket kezdeményezni, a kártya bizonylatot a vásárlóval megosztani és a
tranzakciókat lekérdezni, ellenőrizni.
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