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Inhoud doos
Controleer de inhoud van de doos. Standaard 
bevat de doos de volgende onderdelen en 
documenten. Dit is exclusief extra bestelde 
accessoires.

1. Vega 3000 C betaalterminal en PIN pad;
2. Papierrol;
3. Voeding en voedingskabel;
4. Ethernetkabel;
5. Raamstickers betaalmerken;
6.  Verbindingskabel voor betaalterminal

en PIN pad;
7. Documentatie (deze handleiding).
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INHOUD DOOS

Controleer of de verpakking of inhoud beschadigd is. 
Als dit het geval is, neem dan contact op met het 
Rabobank Support Team via telefoon: 088 727 11 57
of e-mail: contact@smartpay.rabobank.nl
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Inhoud doos
Controleer de inhoud van de doos. Standaard
bevat de doos de volgende onderdelen en
documenten. Dit is exclusief extra bestelde
accessoires.

1. Vega 3000 C betaalterminal en PIN pad;
2. Papierrol;
3. Voeding en voedingskabel;
4. Ethernetkabel;
5. Raamstickers betaalmerken;
6. Verbindingskabel voor betaalterminal

en PIN pad;
7. Documentatie (deze handleiding).

Controleer of de verpakking of inhoud beschadigd
is. Als dit het geval is, neem dan contact op met
het Rabobank Support Team via 030 – 213 13 11.
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Beschrijving 
kassiersgedeelte 
Uw vaste betaalterminal configuratie combineert 
een ergonomisch design met hoogwaardige tech-
nologie. 

Deze oplossing bestaat uit een kassiersgedeelte 
(VEGA 3000C) om bedragen in te voeren, statussen 
in te zien en transactiebonnen te printen, en een 
klantgedeelte (VEGA 3000P) om kaarten te lezen 
en, indien nodig, uw klant de PINcode in te kunnen 
laten geven.

Deze combinatie staat garant voor snelle transac-
tieverwerking en een optimale gebruikservaring. 

STOP 
toets

Kleuren 
touch 

screen

Aan / uit 
toets

Printer

CORRECTIE
toets
OK 
toets

BESCHRIJVING 
KASSIERSGEDEELTE
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Beschrijving klantgedeelte
Het klantgedeelte (VEGA 3000P) wordt gebruikt 
door de kaarthouder. De PIN pad toont het te 
betalen bedrag en faciliteert in het lezen van de 
kaart en invoeren van de PINcode.

STOP
toets

Magneetstrip
kaartlezer

Kleuren 
touch 

screen

Contactloze
kaartlezer

Chip
kaartlezer

Kabel voor integratie met 
Countertop terminal

CORRECTIE
toets
OK
toets

USB1 USB2

COM2

COM1

LAN

De betaalterminal ondersteunt verbindingen via
een ethernet of WiFi netwerk. Indien een connectie
via ethernet  gewenst is, sluit dan de ethernetkabel
(LAN) aan zoals getoond op de afbeelding. De
betaalterminal dient te allen tijde aangesloten te zijn
op het lichtnet. Gebruik hiervoor de meegeleverde
voedingskabel en adapter.

Aan – en uitzetten
De betaalterminal schakelt automatisch in zodra
de voedingskabel is aangesloten op het lichtnet.
Het opstarten van de terminal duurt ca. 1 minuut.
Door kort op de Aan/uit toets te drukken, opent
het afsluitmenu. In dit menu kunt u kiezen voor
“Uitschakelen” om de terminal uit te schakelen,
“Herstart” om de terminal opnieuw op te starten of
“Sluimerstand” om de sluimerstand in te schakelen.
Met de Stoptoets kunt u dit menu weer verlaten.

Verbinden klantgedeelte
Verbind het klantgedeelte met het kassiersgedeelte
via het tweede USB slot (USB2) zoals getoond op
de afbeelding. Gebruik hiervoor de meegeleverde
kabel.

Voedings
kabel

Ethernet
kabel

Voeding en netwerk connectieBESCHRIJVING KLANTGEDEELTE
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USB1 USB2

COM2

COM1

LAN

De betaalterminal ondersteunt verbindingen via 
een ethernet of WiFi netwerk. Indien een connectie 
via ethernet  gewenst is, sluit dan de ethernetkabel 
(LAN) aan zoals getoond op de afbeelding. De 
betaalterminal dient te allen tijde aangesloten te zijn 
op het lichtnet. Gebruik hiervoor de meegeleverde 
voedingskabel en adapter.

Aan – en uitzetten
De betaalterminal schakelt automatisch in zodra 
de voedingskabel is aangesloten op het lichtnet. 
Het opstarten van de terminal duurt ca. 1 minuut. 
Door kort op de Aan/uit toets te drukken, opent 
het afsluitmenu. In dit menu kunt u kiezen voor 
“Uitschakelen” om de terminal uit te schakelen, 
“Herstart” om de terminal opnieuw op te starten of 
“Sluimerstand” om de sluimerstand in te schakelen. 
Met de Stoptoets kunt u dit menu weer verlaten.

Verbinden klantgedeelte
Verbind het klantgedeelte met het kassiersgedeelte 
via het tweede USB slot (USB2) zoals getoond op 
de afbeelding. Gebruik hiervoor de meegeleverde 
kabel.

Voedings 
kabel

Ethernet
kabel

Voeding en netwerk connectieVOEDING EN NETWERK CONNECTIE

AAN- EN UITZETTEN

VERBINDEN KLANTGEDEELTE
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Manager wachtwoord
De toegang tot het “Administatie menu” van de 
terminal is beveiligd met een manager wacht-
woord. Dit wachtwoord wordt gevraagd bij het 
uitvoeren van sommige handelingen, bijvoor-
beeld bij het doen van een terugbetaling. Het 
manager wachtwoord is standaard ingesteld 
op “999999”.

Wij adviseren u om het manager wachtwoord 
te wijzigen. U voorkomt hiermee dat er misbruik 
kan worden gemaakt van uw terminal.

Voer de volgende handelingen uit om het ma-
nager wachtwoord te wijzigen. Kies Terminal 
Instellingen-> Manager wachtwoord->Wijzig 
wachtwoord.

Om het huidige wachtwoord aan te passen, 
toetst u eerst uw huidige wachtwoord (stan-
daard 999999), vervolgens kiest u een nieuw 
wachtwoord en toetst u nogmaals uw nieuwe 
wachtwoord als bevevestiging.

00 Betaling

01 Terugbetaling

02 Administratie

03 Terminal instellingen

04 Netwerk instellingen

06 Fooi ingeven

05 Klantbon

07 Kleurschema

Terminal Instellingen

00 Wijzig wachtwoord

01 Reset

Manager wachtwoord

05 Service menu

MANAGER WACHTWOORD

08 Manager wachtwoord

09 Herstel instelling
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Manager wachtwoord
De toegang tot het “Administatie menu” van de
terminal is beveiligd met een manager wacht-
woord. Dit wachtwoord wordt gevraagd bij het
uitvoeren van sommige handelingen, bijvoor-
beeld bij het doen van een terugbetaling. Het
manager wachtwoord is standaard ingesteld
op “999999”.

Wij adviseren u om het manager wachtwoord
te wijzigen. U voorkomt hiermee dat er misbruik
kan worden gemaakt van uw terminal.

Voer de volgende handelingen uit om het ma-
nager wachtwoord te wijzigen. Kies Terminal
Instellingen-> Manager wachtwoord->Wijzig
wachtwoord.

Om het huidige wachtwoord aan te passen,
toetst u eerst uw huidige wachtwoord (stan-
daard 999999), vervolgens kiest u een nieuw
wachtwoord en toetst u nogmaals uw nieuwe
wachtwoord als bevevestiging.

00 Betaling

01 Terugbetaling

02 Administratie

03 Terminal instellingen

04 Netwerk instellingen

06 Manager wachtwoord

05 Kleurschema

07 Herstel instellingen

Terminal Instellingen

00 Wijzig wachtwoord

01 Reset

Manager wachtwoord

05 Service menu

Een printrol plaatsen 
/ vervangen
De printer bevindt zich aan de bovenkant van de 
terminal.

Het vervangen van de printrol 
gaat als volgt:

–  Open de printerdeksel door het lipje aan de
bovenzijde van de printerdeksel omhoog te
bewegen

–  Verwijder indien nodig het restant van de oude 
printrol

–  Plaats de nieuwe printrol zoals aangegeven op
de afbeelding

–  Zorg dat een stuk papier van de printrol naar
buiten komt en sluit de printerdeksel. Scheur
vervolgens het uitstekende papier af langs de
afsnijrand

–  Het formaat van de printrol is 57 mm breed met
een diameter van 40 mm.

EEN PRINTROL PLAATSEN
/ VERVANGEN

Het vervangen van de printrol gaat als volgt:
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Hoofdscherm
Het hoofdscherm van de kassierseenheid geeft 
informatie over de status en biedt toegang tot de 
sneltoetsen.

Informatie over datum, tijd, netwerkverbinding en 
signaalsterkte wordt weergegeven in de statusbalk 
bovenaan het scherm. 

De groene indicator in de linker bovenhoek van 
het scherm geeft aan dat contactloze kaarten 
geaccepteerd kunnen worden. 

Onderaan het touchscreen vindt u drie sneltoetsen 
die dienen voor het initiëren van een betaling, 
toegang tot het menu en toegang tot het snelmenu.

29/04/16 13:14:15

Scherm 
met  

Rabobank 
logo

Statusbalk

Sneltoets 
betaling

Snelmenu

Menu

HOOFDSCHERM

29/04/16 13:14:15

Datum

WiFi

AEVI Pay
Server

Tijd

Beschrijving statusbalk
De statusbalk bevat essentiële informatie voor de
bediening van de terminal. 

1 Datum – In het formaat dd/mm/jj 
2 Tijd – In het formaat uu:mm:ss 
3 WiFi signaal – aan/uit indicator en informatie 

over signaalsterkte 
4 AEVI Pay Server – Verbinding van de terminal 

met server

1

2

3

4
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Hoofdscherm
Het hoofdscherm van de kassierseenheid geeft
informatie over de status en biedt toegang tot de
sneltoetsen.

Informatie over datum, tijd, netwerkverbinding en
signaalsterkte wordt weergegeven in de statusbalk
bovenaan het scherm.

De groene indicator in de linker bovenhoek van
het scherm geeft aan dat contactloze kaarten
geaccepteerd kunnen worden.

Onderaan het touchscreen vindt u drie sneltoetsen
die dienen voor het initiëren van een betaling,
toegang tot het menu en toegang tot het snelmenu.

29/04/16 13:14:15

Scherm
met

Rabobank
logo

Statusbalk

Sneltoets
betaling

Snelmenu

Menu

BESCHRIJVING STATUSBALK

29/04/16 13:14:15

Datum

WiFi

AEVI Pay 
Server

Tijd

Beschrijving statusbalk
De statusbalk bevat essentiële informatie voor de 
bediening van de terminal. 

1 Datum – In het formaat dd/mm/jj 
2 Tijd – In het formaat uu:mm:ss 
3  WiFi signaal – aan/uit indicator en informatie 

over signaalsterkte 
4  AEVI Pay Server – Verbinding van de terminal 

met server 

1

2

3

4

1

2

3

4
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Menu onderdelen
Het menu bevat een aantal functies om de terminal 
te bedienen. Het menu wordt geopend middels de 
sneltoets “Menu”. Deze toets bevindt zich in het 
midden onderaan het touchscreen.

Op het touchscreen kunt u het gewenste item 
selecteren door op het item te drukken. U kunt 
door de lijst navigeren met de “Scherm omhoog” 
en “Scherm omlaag” toetsen en terugkeren naar 
het vorige menu middels de “Terug” toets.

Scherm omlaag

Scherm omhoog

Terug

Menu Items

01 Terugbetaling

02 Administratie

03 Terminal instellingen

04 Netwerk instellingen

00 Betaling

05 Service menu

Toetsenbord beschrijving
Het toetsenbord biedt een alternatief om door de
terminal te navigeren naast de  sneltoetsen op het
touchscreen. De illustratie hiernaast beschrijft de
functies van de toetsen.

Voor het ingeven van gegevens zoals wachtwoor-
den, het transactiebedrag en de PINcode wordt
altijd gebruik gemaakt van het toetsenbord.

Het toetsenbord van het kassiersgedeelte wordt
gebruikt voor het selecteren van functies, bedrag
invoer, invoeren van wachtwoorden, etc.

Het toetsenbord van het klantgedeelte wordt
enkel gebruikt voor invoer van de PINcode door
de kaarthouder tijdens een transactie.

Scherm
omlaag
Scherm

omhoog

Item
omhoog

Item
omlaag

Enter

MENU ONDERDELEN
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Menu onderdelen
Het menu bevat een aantal functies om de terminal
te bedienen. Het menu wordt geopend middels de
sneltoets “Menu”. Deze toets bevindt zich in het
midden onderaan het touchscreen.

Op het touchscreen kunt u het gewenste item
selecteren door op het item te drukken. U kunt
door de lijst navigeren met de “Scherm omhoog”
en “Scherm omlaag” toetsen en terugkeren naar
het vorige menu middels de “Terug” toets.

Scherm omlaag

Scherm omhoog

Terug

Menu Items

01 Terugbetaling

02 Administratie

03 Terminal instellingen

04 Netwerk instellingen

00 Betaling

05 Service menu

Toetsenbord beschrijving
Het toetsenbord biedt een alternatief om door de 
terminal te navigeren naast de  sneltoetsen op het 
touchscreen. De illustratie hiernaast beschrijft de 
functies van de toetsen.

Voor het ingeven van gegevens zoals wachtwoor-
den, het transactiebedrag en de PINcode wordt 
altijd gebruik gemaakt van het toetsenbord.

Het toetsenbord van het kassiersgedeelte wordt 
gebruikt voor het selecteren van functies, bedrag 
invoer, invoeren van wachtwoorden, etc.

Het toetsenbord van het klantgedeelte wordt 
enkel gebruikt voor invoer van de PINcode door 
de kaarthouder tijdens een transactie.  

Scherm 
omlaag
Scherm 

omhoog

Item 
omhoog

Item 
omlaag

Enter

TOETSENBORD BESCHRIJVING
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De terminal ondersteunt zowel ethernet als 
WiFi. Om te wisselen tussen ethernet en 
WiFi selecteert u “Menu” en “Netwerk in-
stellingen” en vervolgens “Wijzig verbinding” 
en selecteert u het gewenste type netwerk. 
Zodra de internetconnectie is opgezet wordt  
het icoon getoond in de statusbalk. Indien 
geen internetconnectie aanwezig is toont de 
statusbalk het  icoon. Of de verbinding 
correct is opgezet kunt u testen door de functie 
“Connectietest” te selecteren in het “Administratie 
menu”, of door “Test” te selecteren in het 
“Snelmenu”. Als de “Connectietest” wordt goed-
gekeurd is de verbinding correct opgezet.

Een WiFi netwerk instellen
Om verbinding te maken met een WiFi netwerk 
selecteert u “Menu”, “Netwerk instellingen” en ver-
volgens “Instellingen”  en selecteert u het gewenste 
netwerk uit de lijst met beschikbare netwerken. 
Om uw password in te geven maakt u gebruik van 
de numerieke toetsen op de terminal. Onder deze 
toetsen zijn letters en leestekens geprogrammeerd. 
Druk meerdere keren op een numerieke toets om 
het ingevoerde cijfer om te zetten naar een letter 
of leesteken.

Ethernet/WiFi connectie

Twee maal 
drukken voor 
<B>

xbC89dfgb

Wachtwoord invoeren:

00 Betaling

01 Terugbetaling

02 Administratie

03 Terminal instellingen

04 Netwerk instellingen

00 Mobiel netwerk / WiFi info

01 Wijzig verbinding

02 Instellingen

03 Herstel verbinding

04 Herstel instellingen

Netwerk instellingen

05 Service menu

Initiëren betaling
De terminal accepteert alle betaalwijzen. In het
geval van een contactloze transactie dient de
kaart nabij het contactloos logo op het scherm te
worden aangeboden. De invoer voor de chipkaart
bevindt zich aan de voorzijde van de terminal en
aan de rechterzijde van de terminal bevindt zich de
magneetstriplezer.

Een betaling wordt geïnitieerd door op de “Sneltoets
betaling” te drukken op het scherm. Voor het
uitvoeren van andere transacties selecteert u het
menu of snelmenu.

ETHERNET/WIFI CONNECTIE

EEN WIFI NETWERK INSTELLEN
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De terminal ondersteunt zowel ethernet als
WiFi. Om te wisselen tussen ethernet en
WiFi selecteert u “Menu” en “Netwerk in-
stellingen” en vervolgens “Wijzig verbinding”
en selecteert u het gewenste type netwerk.
Zodra de internetconnectie is opgezet wordt
het icoon getoond in de statusbalk. Indien
geen internetconnectie aanwezig is toont de
statusbalk het icoon. Of de verbinding
correct is opgezet kunt u testen door de functie
“Connectietest” te selecteren in het “Administratie
menu”, of door “Test” te selecteren in het
“Snelmenu”. Als de “Connectietest” wordt goed-
gekeurd is de verbinding correct opgezet.

Een WiFi netwerk instellen
Om verbinding te maken met een WiFi netwerk
selecteert u “Menu”, “Netwerk instellingen” en ver-
volgens “Instellingen”  en selecteert u het gewenste
netwerk uit de lijst met beschikbare netwerken.
Om uw password in te geven maakt u gebruik van
de numerieke toetsen op de terminal. Onder deze
toetsen zijn letters en leestekens geprogrammeerd.
Druk meerdere keren op een numerieke toets om
het ingevoerde cijfer om te zetten naar een letter
of leesteken.

Ethernet/WiFi connectie

Twee maal
drukken voor
<B>

xbC89dfgb

Wachtwoord invoeren:

00 Betaling

01 Terugbetaling

02 Administratie

03 Terminal instellingen

04 Netwerk instellingen

00 Mobiel netwerk / WiFi info

01 Wijzig verbinding

02 Instellingen

03 Herstel verbinding

04 Herstel instellingen

Netwerk instellingen

05 Service menu

Initiëren betaling
De terminal accepteert alle betaalwijzen. In het 
geval van een contactloze transactie dient de 
kaart nabij het contactloos logo op het scherm te 
worden aangeboden. De invoer voor de chipkaart 
bevindt zich aan de voorzijde van de terminal en 
aan de rechterzijde van de terminal bevindt zich de 
magneetstriplezer.

Een betaling wordt geïnitieerd door op de “Sneltoets 
betaling” te drukken op het scherm. Voor het 
uitvoeren van andere transacties selecteert u het 
menu of snelmenu.

INITIËREN BETALING
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Betaling 
Zodra u de “Sneltoets betaling” op het scherm 
hebt ingedrukt voert u het bedrag van de trans-
actie in met gebruikmaking van de numerieke 
toetsen op het toetsenbord.

Na invoer van het bedrag druk u op de groene 
“Akkoord toets”, waarna de kaarthouder wordt 
gevraagd zijn kaart aan te bieden.

Indien u een verkeerd transactiebedrag in voert 
corrigeert u dit door op de oranje “Correctie toets” 
te drukken. U kunt dan opnieuw een bedrag 
ingeven.

Zodra de kaarthouder zijn kaart heeft aange-
boden op het klantgedeelte en (indien nodig) zijn 
PINcode heeft ingevoerd, stuurt de terminal de 
transactie door voor verdere verwerking. Zodra de 
transactie akkoord is bevonden geeft de terminal 
dit aan en wordt de bon geprint.

55,55EUR

Voer bedrag in:

Correctie toets

Akkoord toets

BETALING
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Betaling
Zodra u de “Sneltoets betaling” op het scherm
hebt ingedrukt voert u het bedrag van de trans-
actie in met gebruikmaking van de numerieke
toetsen op het toetsenbord.

Na invoer van het bedrag druk u op de groene
“Akkoord toets”, waarna de kaarthouder wordt
gevraagd zijn kaart aan te bieden.

Indien u een verkeerd transactiebedrag invoert
corrigeert u dit door op de oranje “Correctie toets”
te drukken. U kunt dan opnieuw een bedrag
ingeven.

Zodra de kaarthouder zijn kaart heeft aange-
boden op het klantgedeelte en (indien nodig) zijn
PINcode heeft ingevoerd, stuurt de terminal de
transactie door voor verdere verwerking. Zodra de
transactie akkoord is bevonden geeft de terminal
dit aan en wordt de bon geprint.

55,55EUR

Voer bedrag in:

Correctie toets

Akkoord toets

Transactiejournaal
In uw betaalautomaat worden alle transactie-
gegevens opgeslagen. Dit transactiejournaal is 
bedoeld voor uw eigen gebruik. De betaalauto-
maat drukt standaard dus alleen een transactie 
bon voor de klant af.

U kunt het journaal afdrukken door in het 
“Administratie menu” de optie “Journaal” te kie-
zen en vervolgens kiest u “Afdrukken actueel”. 
De kopie bonnen voor uw administratie worden 
nu afgedrukt.

Wij adviseren u dagelijks het journaal af te 
drukken.

Wanneer u geen gebruik wenst te maken van het 
journaal en de kopie bon voor uw administratie 
direct wilt afdrukken, dan kunt u het journaal uit-
schakelen. Dit doet u door in het “Administratie 
menu” de optie “Journaal” te kiezen en ver-
volgens te kiezen voor “Instellingen”. Onder 
“Instellingen” kunt u de optie “Uit”  selecteren.

00 Betaling

01 Terugbetaling

02 Administratie

03 Terminal instellingen

04 Netwerk instellingen

Manager wachtwoord
Voer uw wachtwoord in:

*********

00 Afdrukken actueel

01 Afdrukken vorig

02 Afsluiten

03 Instellingen

Selecteer item

00 Aan

01 Uit

Selecteer item

00 Connectietest

01 Print kopiebon

02 Print shift totalen

03 Afsluiten shift

04 Journaal

05 Software update

05 Service menu

TRANSACTIEJOURNAAL
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Shift totalen
Shift totalen zijn de totalen van een door u aan-
gegeven periode. Een shift periode wordt pas 
afgesloten nadat u dit op de betaalterminal heeft 
aangeven. Dit totaaloverzicht wordt bijgehouden 
door de betaalterminal. Bij iedere shift afsluiting 
worden de tellers teruggezet op nul. 

U kunt de huidige shift totalen afdrukken door 
het kiezen van de optie “ShiftTotaal” in het 
“Snelmenu”.

Het sluiten van een shift, doet u door in het 
“Administratie menu” de optie “Afsluiten shift” te 
kiezen. Voordat de tellers op nul worden gezet 
dient u het afsluiten van de huidige shift te be-
vestigen via de <OK> toets.

De automaat kan per dag maximaal 200 trans-
acties in de shift totalen verwerken. Als het maxi-
mum bereikt is dan werkt de automaat niet meer 
tot dat de shift totalen weer op nul gezet zijn.

00 Betaling

01 Terugbetaling

02 Administratie

03 Terminal instellingen

04 Netwerk instellingen

Manager wachtwoord
Voer uw wachtwoord in:

*********

00 Connectietest

01 Print kopiebon

02 Print shift totalen

03 Afsluiten shift

04 Journaal

05 Software update

29/04/16 13:14:15 95%

Betaling

Admin

Retour

ShiftTotaal

Kopiebon

Test

05 Service menu

SHIFT TOTALEN
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Shift totalen
Shift totalen zijn de totalen van een door u aan-
gegeven periode. Een shift periode wordt pas
afgesloten nadat u dit op de betaalterminal heeft
aangeven. Dit totaaloverzicht wordt bijgehouden
door de betaalterminal. Bij iedere shift afsluiting
worden de tellers teruggezet op nul.

U kunt de huidige shift totalen afdrukken door
het kiezen van de optie “ShiftTotaal” in het
“Snelmenu”.

Het sluiten van een shift, doet u door in het
“Administratie menu” de optie “Afsluiten shift” te
kiezen. Voordat de tellers op nul worden gezet
dient u het afsluiten van de huidige shift te be-
vestigen via de <OK> toets.

De automaat kan per dag maximaal 200 trans-
acties in de shift totalen verwerken. Als het maxi-
mum bereikt is dan werkt de automaat niet meer
tot dat de shift totalen weer op nul gezet zijn.

00 Betaling

01 Terugbetaling

02 Administratie

03 Terminal instellingen

04 Netwerk instellingen

Manager wachtwoord
Voer uw wachtwoord in:

*********

00 Connectietest

01 Print kopiebon

02 Print shift totalen

03 Afsluiten shift

04 Software-update

05 Versie info

29/04/16 13:14:15 95%

Betaling

Admin

Retour

ShiftTotaal

Kopiebon

Test

05 Service menu

Klant bon
Standaard print uw betaalterminal bij elke 
transactie twee bonnen, één voor u en één voor 
uw klant. Indien gewenst kunt u deze instelling 
aanpassen.

De volgende instellingen worden ondersteund:

• Op verzoek – na elke transactie wordt u ge-
vraagd of er een bon voor de kaarthouder moet 
worden afgedrukt.

• Indien verplicht – de klant bon wordt alleen
afgedrukt bij betalingen waarbij de klant een pin
moet invoeren en bij mislukte betalingen.

• Altijd afdrukken – de klant bon wordt in alle
gevallen afgedrukt.

U kunt deze instellingen aanpassen door het 
menu “Terminal instellingen” te kiezen voor de 
optie “Klant bon”.

00 Betaling

01 Terugbetaling

02 Administratie

03 Terminal instellingen

04 Netwerk instellingen

05 Klantbon

06 Fooi ingeven

07 Kleurschema

08 Manager wachtwoord

09 Herstel instelling

Terminal instellingen

00 Op verzoek

01 Indien verplicht

02 Altijd afdrukken

Klantbon

05 Service menu

KLANT BON
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TRANSACTIEBONTransactiebon
Na iedere betaling wordt een bon geprint. 
Deze bon bevat de essentiële transactie 
informatie en dient als bewijs van de betaling.

1 Uw naam en adresgegevens

2 STAN – Teller van het aantal transacties 
op de terminal.

3 Batch Number – Teller van het aantal 
batches dat de terminal heeft uitgevoerd 
/verwerkt. Nadat een batch wordt afgesloten 
en met een nieuwe wordt begonnen loopt 
de teller op.

4 Terminal ID (TID) – Uniek terminal 
indenti-ficafienummer (Ook wel 
betaalautomaatcode genoemd). 

5 Merchant ID (MID) – Uniek 
identificatie-nummer van u als klant. 
Hiermee bent u bekend bij uw bank of 
transactieverwerker. In het geval u 
meerdere terminals heeft dan hebben alle 
terminals een unieke TID, terwijl de MID op 
alle terminals hetzelfde kan zijn.

6 Scheme/type kaart – Kaartmerken zoals 
Maestro, V PAY, etc. 

7 PAN – Uniek nummer dat informatie 
bevat over het kaartmerk, de kaartuitgever 
en het kaartnummer. Omdat dit gevoelige 
informatie betreft wordt deze gemaskeerd.

8 Applicatie ID (AID) en naam 
– Identificatienummer en naam van
betaalmethode.

9 Transactie type – Type transactie.

10 Transactie valuta en bedrag – Valuta 
van de transactie inclusief het bedrag in 
deze valuta.

11 Autorisatie code – Unieke 
transactiecode. Deze code wordt 
bijvoorbeeld gebruikt als een betaling wordt 
betwist door de kaarthouder.

-------------------------
Rabobank
*Klant*
VEGA3000 

-------------------------
21.10.2016 11:56:11

000008/001/07
KOPIE MERCHANT 

-------------------------
Terminal:TID001
(MID001/TID001/CA1) 
Kaart:Maestro 
xxxxxxxxxxxx1234
AID: A0000000043060 

MAESTRO

Betaling 

Totaal EUR: 10,00

Autorisatiecode: 106669 
-------------------------

Bewaar voor uw 
administratie

Dank u 
-------------------------
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BELANGRIJKE INFORMATIETransactiebon
Na iedere betaling wordt een bon geprint.
Deze bon bevat de essentiële transactie
informatie en dient als bewijs van de betaling.

1 Uw naam en adresgegevens

2 STAN – Teller van het aantal transacties 
op de terminal.

3 Batch Number – Teller van het aantal 
batches dat de terminal heeft uitgevoerd
/verwerkt. Nadat een batch wordt afgesloten
en met een nieuwe wordt begonnen loopt
de teller op.

4 Terminal ID (TID) – Uniek terminal 
indenti-ficafienummer (Ook wel 
betaalautomaatcode genoemd). 

5 Merchant ID (MID) – Uniek 
identificatie-nummer van u als klant. 
Hiermee bent u bekend bij uw bank of 
transactieverwerker. In het geval u 
meerdere terminals heeft dan hebben alle 
terminals een unieke TID, terwijl de MID op 
alle terminals hetzelfde kan zijn.

6 Scheme/type kaart – Kaartmerken zoals 
Maestro, V PAY, etc. 

7 PAN – Uniek nummer dat informatie 
bevat over het kaartmerk, de kaartuitgever 
en het kaartnummer. Omdat dit gevoelige 
informatie betreft wordt deze gemaskeerd.

8 Applicatie ID (AID) en naam
– Identificatienummer en naam van
betaalmethode.

9 Transactie type – Type transactie.

10 Transactie valuta en bedrag – Valuta 
van de transactie inclusief het bedrag in 
deze valuta.

11 Autorisatie code – Unieke 
transactiecode. Deze code wordt 
bijvoorbeeld gebruikt als een betaling wordt 
betwist door de kaarthouder.

-------------------------
Rabobank
*Klant*
VEGA3000

-------------------------
21.10.2016 11:56:11

000008/001/07
KOPIE MERCHANT

-------------------------
Terminal:TID001
(MID001/TID001/CA1)
Kaart:Maestro
xxxxxxxxxxxx1234
AID:A0000000043060

MAESTRO

Betaling

Totaal EUR: 10,00

Autorisatiecode: 106669
-------------------------

Bewaar voor uw
administratie

Dank u
-------------------------

2
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7

9

10

4

11

8

6

3

1

Belangrijke informatie
Omgevingsfactoren
Omgevingsfactoren kunnen de werking van de apparatuur 
beïnvloeden. Houd hier rekening mee als u de betaalterminal 
gebruikt. Uw betaalterminal kan werken onder de volgende 
omgevingsfactoren:

• De omgevingstemperatuur ligt tussen de 0 °C en 50 °C

•  De relatieve luchtvochtigheid ligt tussen de 5% en 85% Kies voor de
betaalterminal een vlakke robuuste ondergrond die handig is voor
uzelf en uw klant en binnen bereik is van een stroomvoorziening.

Vermijd:
• Schokken en trillingen
• Direct zonlicht of voorwerpen die hitte afgeven
• Overmatige hitte
• Olie, vuil en stof
• Water of condensatie
•  Voorwerpen die overdadige stroomschommelingen en/of elektro-

magnetische velden veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan anti-dief-
stalpoortjes en motoren van transportbanden.

•  Ruimtes met dikke muren en kelders in verband met mogelijke invloed 
op de communicatie van de betaalautomaat

Onderhoud van de terminal
Om de levensduur van de betaalterminal te verlengen is het raadzaam 
om de betaalterminal periodiek te reinigen. Wanneer u de betaaltermi-
nal (en accessoires) schoonmaakt, volg dan de volgende aanwijzingen:

• Verwijder de spanning van de betaalterminal
• Maak de behuizing schoon met een zachte (licht vochtige) doek
•  Maak het beeldscherm schoon met een zachte droge antistatische

doek
•  Maak geen gebruik van schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en/

of alcohol
•  Zorg bij het schoonmaken dat eventueel vuil niet in de kaartlezers

komt

Garantie

De garantie vervalt indien ongeautoriseerde personen aan de betaal-
terminal of gerelateerde onderdelen onderhouds- en/of reparatiewerk-
zaamheden hebben verricht.
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De opstelling van de betaalterminal
De betaalterminal moet zo staan, dat de klant het intoetsen van de 
pincode met de hand of met het lichaam kan afschermen. Daarom 
moet het toetsenbord op minimaal 80 cm en maximaal 120 cm 
hoogte zijn geplaatst. U mag alleen van deze richtlijnen afwijken als 
door een speciale opstelling het intoetsen van de pincode volledig 
is afgeschermd. Zorg er altijd voor dat niemand anders dan de 
klant het intoetsen van de pincode kan zien. Bijvoorbeeld vanaf een 
verhoging of via spiegels of camera’s.

•  Zet de betaalterminal niet vast. Zo kan uw klant de betaalterminal
dichterbij brengen. Dit is belangrijk voor mensen in een rolstoel en
slechtzienden.

•  Zorg voor een goede verlichting en voorkom storende reflecties
in het scherm.

Stickers plaatsen
Als u de betaalmerken Maestro en V PAY accepteert, dan bent u 
verplicht om op een duidelijk zichtbare plaats de stickers van deze 
merken te plaatsen. Uw klanten kunnen zo zien welke betaalmerken 
u accepteert. De stickers van deze betaalmerken vindt u in de doos
waarin de betaalterminal afgeleverd is. Het is niet toegestaan stickers
op uw terminal te plakken.

Overige veiligheidsmaatregelen
Graag wijzen wij u op onderstaande aanvullende veiligheids- maatre-
gelen om fraude op uw betaalterminal te voorkomen. 

•  Controleer dagelijks of er iets veranderd is aan uw betaalterminal.
Op www.pin.nl kunt u lezen waar u precies op moet letten

•  Controleer na een inbraak uw betaalterminal extra goed op moge-
lijke veranderingen

•  Meld diefstal van uw betaalterminal onmiddellijk bij het Landelijk
meldpunt onveilige omstandigheden betaalautomaten via telefoon-
nummer 088 - 385 65 55

•  Waakzaamheid personeel
– Houdt uw betaalautomaat altijd in de gaten en laat u niet afleiden
– Wees alert op mensen met veel of vreemde passen
–  Let op mensen die zich langdurig ophouden bij uw kassa, met

name rond sluitingstijd
–  Ontvang geen monteurs of installateurs die niet door de leveran-

cier zijn aangemeld
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