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راه اندازي اوليه شده و فعال باشد يعني امكان كشيدن كارت به صورت  ،پوز ابتدا مي بايست دستگاه .1

 مستقل وجود داشته باشد.

)آخر( ، نوع دستگاه را  9مورد شماره  –مديريت  –از قسمت تنظيمات ، با توجه به نوع دستگاه پوز .2

 انتخاب و تاييد مي كنيم.يا پارسيان  يا پاسارگاد آسان پرداخت

 نظيمات ت -دستگاه پوز -از قسمت امكاناتدر نرم افزار تيزپرداز :  پاسارگاد تنظيم دستگاه پوز

ارتباطي دستگاه كارت خوان، پورت و اطالعات حساب متصل به كارت خوان را مشخص مي 

ماييم كه پس از زدن دكمه ثبت مي بايست در نوار پايين صفحه عبارت دستگاه شناسايي شد ن

نمايش داده شود. دقت شود گاهي اوقات با وجود انتخاب پورت متصل به دستگاه، عبارت عدم 

شناسايي دستگاه مشاهده مي شود. دكمه تنظيمات در باالي صفحه را مي زنيم و در كادر باز 

يم كه پورت انتخاب شده همان پورتي باشد كه دستگاه به آن متصل است. با شده دقت مي كن

 به صفحه قبل بر مي گرديم.  Okزدن دكمه 

 دستگاه پوز-در نرم افزار تيزپرداز از قسمت امكانات:  آسان پرداخت پوز تنظيم دستگاه- 

و آي پي دستگاه و شماره پورت  LANتنظيمات ارتباطي دستگاه كارت خوان، نوع ارتباط را 

مي نماييم كه پس از زدن و اطالعات حساب متصل به كارت خوان را مشخص  10111را 

 ، از طريق دكمه خروج به صفحه قبل بر مي گرديم.دكمه ثبت

 : تنظيمات  -دستگاه پوز -در نرم افزار تيزپرداز  از قسمت امكانات تنظيم دستگاه پوز پارسيان

نماييم كه پس از مشخص مي پورت متصل به كارت خوان را كارت خوان،ارتباطي دستگاه 

در اين صفحه در قسمت خريد گرديم. زدن دكمه ثبت از طريق دكمه خروج به صفحه قبل برمي

كاال، مبلغي را وارد نموده و با تغيير انتخاب نوع تراكنش به خريد كاال، دكمه انجام تراكنش را 

بايست پيغام كارت را بكشيد را نمايش دهد. الزم به ذكر است كه زنيم، دستگاه پوز ميمي

 باشد.مي comاتصال دستگاه از طريق خط تلفن يا شبكه به بانک و از طريق كابل 

نش خريد تراك -دستگاه پوز -براي تست درست كاركردن دستگاه پوز مي توانيد در قسمت امكانات .3

پيغام كارت را بكشيد نمايش داد اتصال شما برقرار بوده شارژ يا قبض را انتخاب كنيد اگر دستگاه 

 ومي توانيد با برنامه كار كنيد

نيز در سند دريافت آيتم جديدي به نام تسويه با پوز اضافه  و در قسمت پشت فاكتور هاي فروش .4

صورت اتوماتيک با كشيدن كارت مشتري مبلغ مورد نظر به بانک تعريف شده واريز ه شده كه ب
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 )اگر انک مورد نظر مي توان مالحظه كردروييت وضعيت حساب ب–در قسمت گزارشات كهشده 

مشتري مبلغي از فاكتور را نقدا پرداخت كرده والباقي را كارت كشيدند مي بايست در پشت فاكتور 

فروش ابتدا دريافت نقدي را وارد كرده وسپس آيتم تسويه با پوز را انتخاب كنيد كه الباقي مبلغ 

 (ثبت شود

 


