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Vektori Kassa

Viivakoodinlukijat

Vektori Kassa Tukipalvelu Sähköposti:  support@vektori.fi (standard: ilmainen)
vektorikassa.fi arkisin klo 10-16 Puhelin:          0200 19111 (priority: 1,98 €/min)



Yleisohje
Vektori Kassa - Viivakoodinlukijat Sivu 2 / 4

1. Suositukset viivakoodinlukijoista

Vektori pilvipalvelun ja Vektori Kassan kanssa suositellaan 2D viivakoodinlukija. 2D lukija tunnistaa viivakoodit

huomattavasti paremmin.

Listaa esimerkki lukijoista:

● Deltaco LS6320E / DUR-809,

● Datalogic RIDA 6400,

● Opticon OPN3002i,

● Sunmi U2 - Sunmin kassapäätteisiin,

● ja Starin USB viivakoodinlukija mPOP Kassalaatikon kanssa.

2. Yleistä viivakoodinlukijasta

2.1. Asetukset viivakoodinlukijalle

Viivakoodinlukijan tulee syöttää rivinvaihto automaattisesti viivakoodin perään. Tämä on yleensä oletusasetus,
mutta ellei tuote ilmesty kuitille automaattisesti viivakoodia luettaessa tämä asetus tulee tarkistaa
viivakoodinlukijasta.

Viivakoodinlukija ei saa antaa äänimerkkiä viivakoodia luettaessa, eli se tulee asettaa äänettömään
toimintatilaan. On tarkoitus että vain kassaohjelma antaa äänimerkin kun tuote on tunnistettu.

Viivakoodinlukijan onnistuneesti lukema viivakoodi ja kassan tunnistama sekä ostoskorille rekisteröimä tuote
ei ole sama asia.

● Kassa antaa äänimerkin vain mikäli viivakoodi on vastaanotettu ja tuote on tunnistettu.
● Kassa osaa antaa erilaisen äänimerkin mikäli viivakoodi on vastaanotettu mutta kyseistä tuotetta ei

tunnistettu (ei löydy tuoterekisteristä)
● Viivakoodinlukija antaa äänimerkin aina kun viivakoodi on luettu onnistuneesti, riippumatta

tunnistiko kassa tuotetta.

HUOM! Viivakoodilukijan ja kassan välinen yhteys voi olla langaton, eli vaikka lukija luki viivakoodin
onnistuneesti se ei vielä tarkoita että kassa on sen vastaanottanut ja rekisteröinyt.

2.2. Viivakoodin lukeminen viivakoodinlukijalla

Mikäli tuoterekisterissä on käytetty tuotteiden omia viivakoodeja, tuotteen viivakoodi voidaan lukea yleensä
tuotteen pakkauksesta.

● Tuotepakkauksesta luettaessa on kuitenkin huomioitava pakkauskoko: yksittäisen tuotteen viivakoodi
vs. monituotepakkauksen viivakoodi.

Viivakoodia luettaessa tulee varmistaa että oikea äänimerkki kuuluu eli tuote löytyi tuoterekisteristä ja
kyseinen tuote lisättiin automaattisesti kuitille.

● Saman tuotteen viivakoodin voi lukea useammin kuin kerran. Tällöin kuitilla olevaa tuotemäärää
kasvatetaan yksi kerrallaan niin monta kertaa kuin viivakoodi luetaan.

Kappalemäärän syöttäminen viivakoodin lukemisen jälkeen
● Kosketa tuoteriviä kuittinäkymässä ja muokkaa avautuvassa ikkunassa määrä oikeaksi Valitse lopuksi

OK.
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Viivakoodin syöttäminen manuaalisesti
● Voit hakea manuaalisesti tuoterekisteristä viivakoodin perusteella. Syötä viivakoodin numerosarja

oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään ja lisää tuote sitten tuotenäppäimen avulla
manuaalisesti kuitille.

2.3. Apple ja Android laitteet ja viivakoodinlukija

Apple ja Android laitteet näkevät yhdistetyn viivakoodinlukijan näppäimistönä.

Kun viivakoodinlukijaa käytetään, se lukee tuotteen viivakoodista (esim. EAN-koodi) numerosarjan ja syöttää
sen perään automaattisesti enterin (rivinvaihto).

Laite “luulee” että siihen on yhdistetty ulkoinen näppäimistö. Käytännössä tämä voi estää laitteen oman
(näytön alaosaan ilmestyvän) virtuaalinäppäimistön avautumisen, silloin kun pitäisi syöttää tekstiä.

Datalogic RIDA mallissa on painike, jonka avulla Apple laitteeseen yhdistettynä virtuaalinäppäimistön saa esiin
ja piiloon, silloin kun sitä tarvitsee.

3. Viivakoodinlukijoiden yleiset yhdistystavat

USB viivakoodinlukijat
● Star mC-Print2, mC-Print3, tai mPOP kuittitulostin: USB viivakoodinlukijan vai yhdistää laitteen USB

-porttiin. Laitteen firmware on oltava päivitetty.
● Sunmi kassalaite: USB viivakoodinlukijan voi yhdistää suoraan kassalaitteen USB -porttiin.

Bluetooth viivakoodinlukijat
● Viivakoodinlukija yhdistetään Bluetooth pariliitoksella kassalaitteeseen, eli kännykkään tai tablettiin.

4. Bluetooth yhteydenmuodostus (Datalogic)

1. Lataa viivakoodinlukijan akku

2. Pidä viivakoodinlukijassa Bluetooth painiketta pohjassa noin 5 sek. kunnes kuuluu merkkiääni

3. Mene kassalaitteen (tablet tai puhelin) Bluetooth yhteysasetuksiin ja muodosta yhteys viivakoodinlukijaan,
katso tarvittaessa lisätietoja yhteyden muodostamisesta Datalogic käyttöohjeesta.

4. Avaa laitteessa esimerkiksi muistio sovelluksessa tyhjä muistiinpano auki ja kokeile lukea jokin viivakoodi ->
numerosarjan pitäisi ilmestyä muistioon -> viivakoodinlukija on nyt käyttövalmis

a) Mikäli laite on Apple, siirry suoraan ohjeen kohtaan 5.

b) Mikäli laite on Android, mene laitteen asetuksiin:

Asetukset -> Järjestelmä -> Kielet ja syöttötapa (tai Yleinen hallinta) -> Fyysinen näppäimistö

Aseta päälle: Näytä virtuaalinen näppäimistö tai Näytä näyttönäppäimistö kuten alla olevassa kuvassa

(asetuspolku ja asetus voi olla eri laitevalmistajilla ja Android versioilla hieman eri tavalla nimetty).
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5. Vektori Kassa sovellus ja viivakoodinlukija

Avaa laitteessa Vektori Kassa sovellus ja aseta viivakooditila päälle seuraavasti:

Toiminnot (puhelinversiossa oikea yläkulma rattaan kuva) -> Viivakoodi

Tarkasta, että Vektori Kassa sovelluksen yläpalkissa näkyy nyt symboli:

Viivakooditila muuttaa hieman kassasovelluksen toimintaa. Kun viivakooditila on päällä, kassasovellus osaa
odottaa myyntitilassa viivakoodinlukijalta tulevaa numerosarjaa ja lisätä tuotteen suoraan avoimelle
myyntikuitille.

6. Kassamyynti viivakoodinlukijan avulla

Tärkeää!
Mikäli saman tuotteen viivakoodi luetaan useammin kuin kerran, kassasovellus kasvattaa tuotteen
lukumäärää avoimessa myyntitapahtumassa.

Käyttäjän vastuulla on aina varmistaa että kaikki viivakoodinlukijan avulla luetut tuotteet ja niiden lukumäärä
on rekisteröity kassasovellukseen oikein, ennen maksutapahtumaa.

Viivakoodien lukeminen voi epäonnistua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- Viivakoodia ei löydy tuoterekisteristä
- Tuotteessa oleva viivakoodi on kulunut, rypyssä, tai muutoin heikosti luettavissa
- Bluetooth yhteysvirhe kassalaitteen ja viivakoodilukijan välillä
- Viivakoodeja luetaan nopeammin kuin laite tai sovellus ehtii rekisteröidä
- Käyttövirhe.
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