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Sovelluksen tila

Yleisväri vihreä, kertoo että kaikki on ok - toimenpiteille ei ole tarvetta.

Osoittaa että yhteys pilvipalveluun
on kunnossa. Näyttää myös
vektori pilvipalvelun osoitteen.

Mikäli nettiyhteys on toimiva ja
kaikki kunnossa nämä kaikki
näyttävät vihreää.

Mikäli yhteys tulostimeen toimii,
tämä näyttää sen. Jos tulostinta ei
ole lisättynä, tätä tilaa ei olisi
listalla.

Maksupääte lisättynä - ja kaikki
kunnossa.

Vektori Kassa käyttää uusinta
sovelluksen versiota.

Vektori Kassa Tukipalvelu Sähköposti:  support@vektori.fi (standard: ilmainen)
vektorikassa.fi arkisin klo 10-16 Puhelin:          0200 19111 (priority: 1,98 €/min)
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Tämä ilmoitus tulee näkyville
esimerkiksi kun tulostimen virta
tai bluetooth yhteys on otettu
pois päältä. Tarkasta että ne ovat
päällä ja käynnistä sovellus
uudestaan.

Nets maksupäätelaitteen
virheilmoitus silloin kun on
kohdattu ongelma - esimerkiksi
maksupäätelaite voi kärsiä
yhteysongelmista tai siitä voi olla
virrat pois päältä.

Poplapayn vastaava virheilmoitus
maksupääte ongelmasta.

Lisäksi Poplapay tunnistaa mikäli
maksupäätettä käytetään
kahdessa Vektori Kassa
sovelluksessa, tai esimerkiksi siten
että on jätetty selaimessa
pilvipalvelun kautta käytetty
Vektori Kassa auki ja samaan aikaa
käytetään Vektori Kassa sovellusta
tabletilla - aina yksi maksupääte
per Vektori Kassa.

Tunnuksen 0000 tilalla olisi oikea
tunnus.
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Vianselvitys

1. Tarkasta kassalaitteen verkkoyhteys

Kassalaitteen
verkkoyhteyden voi
tarkastaa monella tavalla.
Vektori Kassa ilmoittaa
sen katkeamisesta Tila
-ruudulla

Mikäli korttimaksut vain toimivat, niin tilapäinen yhteyshäiriö ei haittaa. Myynnit tallentuvat Vektori
Kassa sovellukseen. HUOM! Mikäli ongelma kestää pitkään, useita tunteja, etene vian selvityksessä.

Tällöin kannattaa tarkistaa onko Wi-Fi päällä. Esimerkiksi jos Wi-Fi tulee erillis laitteesta, kuten
reititin/modeemi, tämän laitteen toimivuus tulee tarkastaa.

On suositeltavaa myöskin ottaa selvää onko verkkoyhteyden palveluntarjoajan yhteyksissä ongelmia
ja vaihtaa mahdollisuuksien mukaan toimivaan.

Joitakin tärkeitä yhteyksiin liittyviä merkintöjä Android kassalaitteeseen liittyen:

Bluetooth on päällä (tämä tärkeä olla päällä mikäli käytetään tällä yhteydellä olevaa
tulostinta), merkki puuttuu mikäli bluetooth on pois päältä.

Wi-Fi:n ollessa päällä merkki näyttää tuolta, mutta sen ollessa poikki, tätä merkkiä ei ole.

SIM korttia ei ole laitteessa.

Esimerkiksi lentokonetilassa käyttö ja poisto saattaa auttaa joissain tapauksissa. Kun palauttaa
yhteydet takaisin, eli ottaa lentokonetilan pois päältä, huolehdithan että laitan etenkin Bluetoothin
takaisin päälle. Joissain tapauksissa Android laite saattaa tarvita myös kokonaan
uudelleenkäynnistystä.

2. Tarkasta maksupäätteen verkkoyhteys

Nets ohje
Netsin yleisiä ohjeita maksupäätteistä https://support.nets.eu/fi-FI/category/payment-terminals

Poplapay ohje
Kirjaudu omilla tunnuksilla Poplapay Online tools sivuille https://poplapay.com/tools/login

3. Tarkasta Vektori Pilvipalvelun toiminta

Kokeile kirjautua yrityksesi Vektori pilvipalveluun osoitteessa:

https://yrityksennimi.vektori.fi
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Toimenpiteet mikäli kassamyynti kortille ei toimi

1. Maksupääteyhteyden uudelleenmääritys

Mahdollisia syitä ovat (Nets Move 3500):
- Maksupääte käyttää 3G verkkoa, sen pitää määritellä käyttämään Wi-Fi verkkoa.
- Maksupäätteen parametrit ovat väärin, ne pitäisi tulla Netsiltä oikein toimitettuna, mutta voit
tarkistaa ne tämän videon avulla:

https://www.youtube.com/watch?v=bSYH6i8MV_4

HUOM! Voi olla myös tilanne, että selainkassa ja tabletti käyttää samaa maksupäätettä?

Maksupääte voi olla yhdistetty vain yhteen kassaan kerrallaan.
Tämä koskettaa myös kassasovellusta ja nettiselaimella käytettävää kassaa.

Lisäksi voi kokeilla maksupäätteen uudelleenkäynnistämistä. Netsin maksupäätteen voi käynnistää
uudelleen painamalla pohjaan yhtä aikaa keltainen ja . (piste) näppäimet ja pitämällä niitä pohjassa
n. 5sek. Laitteen sammuttua se lähtee käyntiin vihreää painiketta painamalla.

Mikäli ongelma ei näillä ratkea, olkaa yhteydessä Netsin asiakaspalveluun.
Lisää tietoa Nets yhteydenottoihin https://www.nets.eu/fi-FI/payments/contact-us .

2. Kassaohjelman uudelleenkäynnistäminen

HUOM! Vektori Kassa sovelluksen toiminnoista löytyvä “Sulje sovellus” ei riitä, se ei sammuta
sovellusta kokonaan vaan ainoastaan sulkee sovellusikkunan ja sovellus jää taustalle.

Sulje Vektori Kassa sovellus kokonaan pyyhkäisemällä se ylös avoimien sovellusten listasta.

Android

1. Pyyhkäise ylös näytön alareunasta, paina pitkään ja päästä irti.
2. Pyyhkäise sitten ylös sovelluksen kohdalta.

https://support.google.com/android/answer/9079646?hl=fi

Apple

1. Pyyhkäise Koti-valikossa näytön alareunasta ylöspäin ja pysäytä liike keskellä näyttöä.
2. Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle ja etsi appi, jonka haluat sulkea.
3. Sulje appi pyyhkäisemällä sen esikatselukuvaa ylöspäin.

https://support.apple.com/fi-fi/HT201330
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3. Kassaohjelman uudelleenasennus

Ellei mikään em. toimenpide auta, viimeisenä vaihtoehtona on Vektori Kassa sovelluksen
uudelleenasennus.

HUOM! Tätä ei suositella tehtäväksi tilanteessa jossa yhteyttä Vektori Pilvipalveluun ei ole saatavilla,
koska uudelleenasennus edellyttää kassasovelluksen uudelleenyhdistämisen Vektori Pilvipalveluun
hakeakseen sieltä tuotteet ja asetukset.

Poista tabletista Vektori Kassa sovellus ja asenna se sovelluskaupasta uudelleen.

Android

1. Sulje sovellus.
2. Avaa Play Kauppa.
3. Kirjoita hakuriville “vektori kassa”.
4. Kosketa Vektori Kassa kuvakkeen kohdalla, kts kuva.

5. Seuraavaksi valitse Poista.

6. Varmenna poistaminen avautuvassa ruudussa, valitse Poista.

7. Lopuksi, valitse Asenna.

Apple

1. Paina ja pidä appia painettuna.

2. Napauta Poista appi .
3. Napauta Poista appi ja vahvista sitten toiminto napauttamalla Poista.
4. Asenna Vektori Kassa uudelleen App Store:sta.

https://support.apple.com/fi-fi/HT207618
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Uudelleenasennuksen yhteydessä kassa yhdistetään uudelleen Vektori Pilvipalveluun ja tarvitset
siihen seuraavat tiedot:

osoite: yrityksennimi.vektori.fi

käyttäjätunnus, eli sähköpostiosoite (Vektori pilvipalveluun)

salasana (Vektori Pilvipalveluun)

Katso tarvittaessa asennusohjeet Vektori Kassa käyttöönotto pikaoppaasta.

Korttimaksun veloittaminen kassan ohi

Poplapay maksupäätteet

Mikäli maksupääte on integroitu Vektori Kassaan, et voi veloittaa maksupäätteellä
korttimaksuja syöttämällä summaa manuaalisesti.

Nets maksupäätteet

Voit tehdä manuaalisia veloituksia maksupäätteellä, vaikka se on integroitu Vektori Kassaan.
Huomioi kuitenkin että Vektori Kassa ja Vektori pilvipalvelu eivät tiedä manuaalisesti
tehdyistä maksutapahtumista. Ne näkyvät ainoastaan Netsin raportoinnissa. Myöskään
kuitin tulostaminen ei onnistu, ellei maksupäätteessä itsessään ole kuittitulostinta.

ISMP4: Paina F näppäintä + 1 + syötä summa + vihreä painike

Move 3500 / Desk 3500: Paina menu näppäintä (musta ympyrä) + 1 + syötä summa + vihreä
painike

Lane 3000: Paina Menu näppäintä + 1 + syötä summa + vihreä painike
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