شرکت تراکنش همراه ایمن
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راهنمای استفاده از برنامه موبایل 180D
خرداد ۱۳۹۷
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.1معرفی
این محصول به منظور برقراری ارتباط با موبایل پوز شاپ ( )180Dنوشته شده است و با نصب این برنامه و
استفاده از دستگاه  180Dمی توان عملیات خرید ،مانده ،شارژ و پرداخت قبوض را انجام داد.

شماره موبایل خود را وارد نمایید
برای فعال سازی اپلیکیشن  ،شماره موبایل خود را وارد
نمایید سپس دکمه تایید را لمس کنید
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دریافت کد
کد دریافت شده از طریق پیامک را وارد نمایید
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صفحه اصلی
همانطور که در تصویر مشخص گردیده صفحه اصلی به
 ۲قسمت میانی و پایینی تقسیم شده است.

قسمت میانی
دارای  ۴عمل خرید ،مانده ،شارژ و پرداخت قبض در وسط
صفحه می باشد.

قسمت انتهایی
در قسمت پایینی امکان اتصال به دستگاه ، 180d
گزارشات و پیکربندی برنامه قرار گرفته است.
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 .2تنظیمات دستگاه
پس از باز شدن برنامه و مشاهده ی صفحه ی اصلی می
بایست به قسمت پیکربندی مراجعه کنید.
در این قسمت  ۲مورد زیر را می بایست انجام دهید :
.1

انتخاب زبان دستگاه

.2

امکان فعال یا غیر فعال کردن ورود قبض از دستگاه

پس از انتخاب  ،دکمه ذخیره تنظیمات را لمس کنید

.3اتصال به دستگاه

پس از انتخاب گزینه اتصال به دستگاه ￼:
اگر  Bluetoothروشن نباشد از شما خواسته می شود تا
 Bluetoothرا روشن نمایید.
سپس لیستی از دستگاه های پیدا شده را نمایش می دهد
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از میان دستگاه های مشاهده شده می بایست 180D
خود مورد نظر را انتخاب نمایید.
نکته مهم :
اگر برای اولین بار باشد که به دستگاه متصل می شوید ،باید
عملیات  pairکردن دستگاه  180Dبا دستگاهی که برنامه شاپ
بر روی نصب شده است را انجام دهید .شایان ذکر است رمز
الزم برای  pairکردن برابر زیر است :
 ۳رقم آخر سریال  +رقم اول سریال پشت دستگاه
اگر تمامی مراحل را به درستی طی کرده باشید پس این
مرحله پیغام موفقیت آمیز بودن اتصال به دستگاه و کلید
گذاری را دریافت می نمایید
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 .1استفاده از 180D
برای استفاده از دستگاه  180Dبه صفحه اصلی
بازگشته و سپس گزینه فروش را لمس کنید
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مبلغ مورد نظر
مبلغ مورد نظر خود را بر اساس واحد ریال وارد نمایید
سپس دکمه تایید مبلغ را لمس کنید

تایید پرداخت
پس از تایید مبلغ  ،یک تک بوق در دستگاه  180Dزده
می شود  ،مبلغ وارد شده را در دستگاه  180Dتایید کنید
 .سپس بعد از وارد کردن شماره موبایل خریدار ( اختیاری
) کارت را کشیده و سپس رمز کارت خود را وارد نمایید
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مشاهده رسید
پس از تراکنش و کسر از حساب  ،رسید خرید همراه با جزئیات
برای فروشنده نمایش داده خواهد شد  ،همچنین در صورت
دریافت خطا ( عدم موجودی  ،صحیح نبودن رمز و … ) در همین
رسید نمایش داده خواهد شد

خرید شارژ
پس از انتخاب گزینه شارژ در منو اصلی صفحه روبرو نمایش داده
خواهد شد  ،با وارد کردن شماره موبایل ( به صورت دستی یا
انتخاب از مخاطبین ) می توانید با انتخاب بسته های شارژ یا مبلغ
دلخواه  ،سیمکارت مورد نظر خود را شارژ نمایید .
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پرداخت قبض
پس از انتخاب گزینه قبض در منو اصلی  ،صفحه روبرو نمایش
داده خواهد شد  ،با وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت
عملیات پرداخت انجام خواهد شد  .همچنین با لمس دکمه بارکد
خوان می توانید با اسکن بارکد قبض اقدام به پرداخت نمایید .

گزارشات – 1
پس از انتخاب گزینه گزارشات در گزینه های پایین  ،صفحه روبرو
نمایش داده خواهد شد ،
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گزارشات – 2
پس از انتخاب بازه ی تاریخ گزارشات  ،لیستی از گزارشات و پرداخت
های موفق یا ناموفق نمایش داده خواهد شد .

گزارشات – 3
با کلیک بر روی هر گزارش  ،می توانید جزئیات کامل پرداخت مانند شماره
کارت  ،شناسه خرید و  ...مشاهده کنید .

