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BEVEZETŐ
Jelen dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson a GPE softPOS szolgáltatásra szerződött
kereskedőknek a szolgáltatás igénybevétele során használt mobil alkalmazások használatában.
A GPE softPOS szolgáltatás használatával Ön

● egyszerűen fogadhat érintésmentes bankkártyás fizetéseket;
● megtekintheti a softPOS-szal végzett tranzakciókat;
● valamint elektronikus úton továbbíthatja a kártya bizonylatokat vásárlói részére.

1. MIRE LESZ SZÜKSÉGE?
1. Készülék

● NFC-képes Android
készülékre,

● amely minimálisan Android
10 alapú operációs
rendszerrel rendelkezik,

● valamint mobilinternet vagy
WIFI csatlakozásra.

2. PhonePOS mobil
alkalmazás

● A PhonePOS mobil
alkalmazás telepítésére
és aktiválására.

3. GPE softPOS mobil
alkalmazás

● Továbbá a GPE softPOS
mobil alkalmazás
telepítésére.

A mobil alkalmazások telepítéséhez, aktiválásához kapcsolódó információkat részletesen a
“Felhasználói kézikönyv a GPE softPOS szolgáltatás megkezdéséhez (Onboarding)” c.
dokumentum tartalmazza.
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2. MILYEN KÁRTYÁKAT TUD ELFOGADNI?

A GPE softPOS jelenleg VISA és Mastercard kártyák elfogadását biztosítja

3. SOFTPOS TRANZAKCIÓ TÍPUSOK ÉS LIMITEK

VÁSÁRLÁS típusú
tranzakciók

REVERSAL tranzakciók:
Reversal tranzakció
kezdeményezésére csak az
utolsó vásárlás tekintetében
van lehetőség

PIN kódos tranzakciók:
a softPOS alkalmas a PIN kód
megadását igénylő fizetések
fogadására is

4. TOVÁBBI TANÁCSOK, SZÜKSÉGES BEÁLLÍTÁSOK A
SOFTPOS HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT

Javasoljuk, hogy a softPOS
használatakor a telefon ne
legyen lenémítva. Néhány
funkció esetében - mint például
a kártya sikeres olvasása - nem
lesz hallható a hangjelzés, ha le
van némítva a telefon.

A softPOS használatának
megkezdése előtt képernyőzár
beállítása szükséges a
telefonhoz, ezzel is védve az
alkalmazást az illetéktelen
használat ellen. Az alkalmazás
enélkül nem indul el.

Offline módban tranzakciók
végrehajtása nem
lehetséges, ezért kérjük
minden használat előtt
ellenőrizze, hogy a
mobilinternet, vagy WIFI
kapcsolat elérhető.
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5. ÁTTEKINTŐ KÉPERNYŐ (SIDEBAR)

Az alkalmazásba történő belépéskor ugyanazt a hitelesítési módot szükséges használni, mint a
telefon képernyőzárának feloldásakor. (Például, ha PIN kóddal lép be a telefonjában, ugyanezen
PIN kód megadására lesz szükség az applikációba történő belépéskor is.)
A főmenüt (vagy más néven Sidebar, vagy Navigációs “Fiók”) a készülék bal széléről történő
behúzással (swipe) lehet előhívni (1. kép).
A főmenü a kék nyíl fogantyújának elhúzásával / kattintásával is megnyitható (2. kép).
A főmenüben a felhasználó választhat az alapvető fizetési funkciók közül, vagy eljuthat a
tranzakciók áttekintéséhez. Az egyes funkciók részletesebb leírását lsd. alább az egyes
fejezetekben.

1. Főmenü elérése “swipe”-pal 2. Főmenü elérése az applikációba történő belépést
követően, a kék nyíl fogantyújára kattintva

1. kép 2. kép
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6. VÁSÁRLÁS

Az applikációba belépve azonnal a fizetés kezdeményezésére szolgáló képernyőre jutunk. (1. kép)
A VÁSÁRLÁS funkció elérhető a főmenün keresztül is. (2. kép)
A számokat tartalmazó képernyő részen a jobb alsó sarokban található “CLEAR” billentyűt hosszan
megnyomva az összeg törölhető, majd újra megadható. (3. kép)
A tranzakció az összeg beírását követően a VÁSÁRLÁS gombra kattintva kezdeményezhető.
A VÁSÁRLÁS típusú tranzakció esetén az internetes hálózat meglétének ellenőrzése megtörténik,
így ha az eszköz elveszti a kapcsolatát, a tranzakció nem kerül végrehajtásra.

1. kép 2. kép 3. kép
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A VÁSÁRLÁS kezdeményezését követően az alkalmazás a fizetési kártya  mobiltelefon
hátoldalához történő érintését kéri (4. kép).  Apple Pay, Google Pay fizetés esetén a mobiltárca
“felélesztését” követően a két okostelefont kell egymásnak háttal összeérinteni.
A kártyaadatok sikeres olvasását a képernyőn üzenet jelzi (5. kép). Ezt követően PIN kódos
tranzakció esetén megjelenik a PIN megadását biztosító képernyő is, majd a tranzakció
engedélyezését követően a sikeres fizetés megtörténtéről újabb üzenet jelenik meg (6. kép).

4. kép 5. kép 6. kép
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A sikeres fizetést követően az ügyfél kérésére a kártyabizonylat:
● szöveges üzenetként email-en, vagy SMS-ben továbbítható,
● QR kód megjelenítésén keresztül leolvasható,
● vagy az okostelefont egy Bluetooth alapú nyomtatóhoz csatlakoztatva kinyomtatható az

ügyfél részére. A bizonylat nyomtatásához az ún. “Datecs Print Service” plug-in Google Play
áruházból történő letöltése és nyomtatóval történő párosítása szükséges (lsd. 10. pont 4.
kép)

A slip SMS-ben, vagy email-ben történő továbbítását a bizonylat jobb alsó sarkában megjelenő
ikonokra kattintva kezdeményezhetjük (7. kép). A kiválasztott ikontól függően megjelenik az adat
bevitelére szolgáló képernyő (8. kép). A QR kód gombra kattintva a telefonon megjelenik a
bizonylat adatait tartalmazó QR kód, amelyet a vásárló a saját telefonján elérhető QR kód olvasó
alkalmazással tud leolvasni.
[Figyelem! iPhone esetén a kamerába épített QR kódot felismerő funkció nem használható a
bizonylat fotótárba mentéséhez - külön QR olvasó alkalmazás letöltését igényli a vásárló részéről.]

Sikertelenül feldolgozott tranzakció esetén előfordulhat, hogy a tranzakciót követően egy hiba
párbeszédablak jelenik meg. Ez főleg szerver oldali hiba, kommunikációs hiba miatt következhet
be. Ilyen esetekben nem jelenik meg kártya bizonylat, és nem kerül tranzakció a naplóba.

7. kép 8. kép 9. kép
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7. REVERSAL

A softPOS alkalmazásban az utolsó tranzakció visszavonására van lehetőség, a főmenün
keresztül a “VISSZAVONÁS” funkció kiválasztásával. (1. kép) A funkció kiválasztását
követően az alkalmazás a tranzakció megerősítését kéri, az “IGEN”-re kattintva
kezdeményezheti az utolsó tranzakció visszavonását (2. kép). Az utolsó tranzakció
visszavonása csak annak a kártyának a jelenlétében kezdeményezhető, amellyel az eredeti
tranzakció történt. A visszavonás kezdeményezésének megerősítését követően a folyamat
ugyanazokon a lépéseken keresztül zajlik, mint a VÁSÁRLÁS esetében (lsd. 6. Pont 4-6.
képek).
A VISSZAVONÁS típusú tranzakció esetén az internetes hálózat meglétének ellenőrzése
megtörténik, így ha az eszköz elveszti a kapcsolatát, a tranzakció nem kerül végrehajtásra.
Sikeres autorizációt követően a tranzakcióról készülő kártyabizonylat ugyanúgy továbbítható,
illetve kinyomtatható az ügyfél részére, mint a VÁSÁRLÁS esetében.

1. kép 2. kép
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8. TRANZAKCIÓ TÖRTÉNET

A TRANZAKCIÓ LISTA funkció a főmenün keresztül érhető el a menü kiválasztásával. (1. kép)

A tranzakció listában az egyes tranzakciók mellett 3-féle jelölés jelenhet meg (2. kép):
● Zöld körben fehér pipa: a sikeres tranzakciót jelöli, ami lehet VÁSÁRLÁS és VISSZAVONÁS

típusú tranzakció
● Visszafelé mutató nyíl: az eredeti tranzakciót jelöli, amennyiben az adott vásárláshoz

kapcsolódóan VISSZAVONÁS történt
● Piros körben fehér “x”: sikertelen tranzakció

A tranzakciós lista tetején megtalálható az összesített tranzakció darabszám és egyenleg (3. kép).
A számláló újraindul, ha a lista törlésre kerül (lsd. 6 kép)

1. kép 2. kép 3. kép
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A tranzakció lista képernyő jobb alsó sarkában található ikonra kattintva (4. kép) 2 funkció válik
elérhetővé (5. kép):

1. Tranzakciók törlése
2. Tranzakciók szűrése

A “Tranzakciók törlése” funkciót kiválasztva a teljes tranzakció lista törölhető (6. kép). A törlés
visszavonhatatlan. Ebben az esetben az összes tranzakció és egyenleg számláló újraindul.

4. kép 5. kép 6. kép

A “Tranzakciók szűrése” opciót választva (7. kép) két szűrőfeltétel közül választhatunk (8. kép).
Adott szűrő feltétel kiválasztását követően megjelenik a szűrésnek megfelelő lista. A képernyő
tetején elérhető összesítő adatok is dinamikusan változnak a szűrésnek megfelelően. (9. kép)

7. kép 8. kép 9. kép

9



9. TRANZAKCIÓ RÉSZLETEK ÉS KÁRTYABIZONYLAT
MEGOSZTÁSA

A tranzakció listában adott
tranzakcióra kattintva
megjelennek a tranzakció
részletei (1. kép):
● az első blokkban a

tranzakció adatai,
● a 2. és 3. blokkban pedig a

kártya bizonylat ügyfél és a
kereskedő példánya

Az “ÜGYFÉL BIZONYLATA”,
vagy “KERESKEDŐ
BIZONYLATA” részre
kattintva a bizonylat lenyílik
és teljes egészében
megtekinthető a tartalma. (2.
kép)

A megosztást ábrázoló ikonra
kattintva (2. kép), megjelenik a
bizonylat továbbítására szolgáló
képernyő (3. kép), ahonnan
bármikor, ugyanúgy
kezdeményezhetjük a bizonylat
SMS-ben történő továbbítását,
vagy nyomatását, mint a
tranzakció végrehajtását
követően. (lsd. 6. pont 7-9. kép)

1. kép 2. kép 3. kép
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Amennyiben egy adott tranzakció
visszavonásra került, az eredeti tranzakció
részleteit tartalmazó képernyő 1. blokkjában a
“VISSZAVONT” státusz jelenik meg (4. kép).

A REVERSAL tranzakció részleteit tartalmazó
képernyőn a “tranzakció azonosító” mező üres (5.
kép) - a tranzakció azonosító az eredeti
tranzakció részleteit tartalmazó képernyőn érhető
el (lsd. 4. kép)

4. kép 5. kép
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10. SEGÍTSÉG

A funkció a főmenüből
kiválasztva érhető el
(1. kép)

Amennyiben az ügyfélszolgálat
segítségét szeretné kérni, kérjük
válassza az első gombot (2. kép)

A “Kérjük hívja az ügyfélszolgálatot”
gombra kattintva átirányításre kerül a
telefon hívás funkciójába, ahol
azonnal kezdeményezheti a hívást

1. kép 2. kép 3. kép

Ahhoz, hogy a kártya bizonylatot nyomtatón keresztül ki tudja nyomtatni egy Bluetooth alapú
nyomtató csatlakoztatása szükséges a telefonhoz. A nyomtató mobiltelefonhoz történő
csatlakoztatása érdekében a SEGÍTSÉG menün belül kérjük kattintson a második gombra (4. kép),
majd a Google Play Áruházon keresztül (5. kép), töltse le a “Datecs Print Service” alkalmazást és
párosítsa a készülékét a nyomtatóval. Az alkalmazás elérhető az alábbi linken keresztül is:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.datecs.services.printing

4. kép 5. kép 6. kép
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11. INFO

Az INFO funkciót a főmenüben kiválasztva (1. kép) az alábbi információk jelennek meg:
● az alkalmazás aktuális verziószámát,
● elérheti cégünk Adatvédelmi irányelveit
● Illetve

1. kép 2. kép
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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 rendelkezel.

○ 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. Milyen kártyákat fogadhatok el a GPE softPOS szolgáltatáson keresztül?
○ A GPE softPOS jelenleg VISA és Mastercard kártyák elfogadását biztosítja.
○ A Széchenyi Pihenőkártya elfogadására nincs lehetőség.

4. Milyen tranzakciókat tudok végrehajtani a GPE softPOS-on?
○ Vásárlás
○ Reversal, amelynek kezdeményezésére csak az utolsó vásárlás tekintetében van

lehetőség.
5. Milyen összeget tudnak a vásárlóim GPE softPOS-on keresztül fizetni?

○ A GPE softPOS a PIN kód nélküli és PIN kódot igénylő fizetések fogadására
egyaránt alkalmas, így a tranzakció összegének csak a kártyához kapcsolódó
napi vásárlási limit szab határt.

6. 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.

7. 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.

8. A tranzakció elindítása és a kártya érintése után nem történik semmi. Mit csináljak?
○ Amit ilyenkor érdemes ellenőrizni:

■ Be van-e kapcsolva az NFC funkció a telefonodon? Ezt a Beállításoknál
tudja ellenőrizni a “Kapcsolatok” menüben.

■ A vásárló a megfelelő helyre érintette a kártyáját (az NFC chip a telefon
felső ⅓-ában található) és elég hosszú ideig ott tartotta-e? A fizetési
tranzakció akkor valósul meg, ha a képernyő tetején található 4 pont mind
zöldre vált a kártya érintésénél.
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■ Győződjön meg arról is, hogy a vásárló kártyája Mastercard vagy VISA
kártya, mert a GPE softPOS alkalmazással ezeket tudja elfogadni.

■ Lefutott-e monitoring? A monitoring sikeres lefutását az értesítési
központban a GPE által küldött üzenet jelzi. Az üzenet címe: “Monitoring”.
A tartalma: “GREEN, Terminal OK”

9. Hogyan működik a napzárás funkció? Automatikusan indul, vagy indítható manuálisan
is?

○ A napzárás automatikusan indul 23:29-kor minden nap. Manuális indítására, az
időpont módosítására nincs lehetőség.
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