Når du har registrert deg som kunde og logger deg på «mine sider» er dette startsiden du kommer til.

Om du er en ny kunde vil det første du skal gjøre være å registrere ett eller flere produkter.
Trykk på fanen «Lag produkt»
Her kan du velge ett av våre ferdige ikoner ved å trykke på det ikonet/bilde du ønsker, eller du kan
laste opp ditt eget bilde/logo ved å trykke på «Choose file» og laste opp ditt eget bilde.

I dette eksempelet trykker jeg på bilde av en kopp kaffe.

Vi legger inn et navn på klippekortet i feltet produktnavn, i dette tilfellet velger vi å kalle klippekortet
for «Kaffe». I feltet «antall klipp» angir vi hvor mange kjøp som må foretas før det gis bonus. I dette
tilfellet betyr det at hver 6 kopp kaffe utløser «bonus». Du har mulighet til å begrense hvor mange
klipp som kan gjøres pr. kjøp i feltet «Maks antall klipp pr. sesjon». Trykk lagre og du har nå laget ditt
første klippekort.
Om du nå klikker på fanen «Produkter» vil du se følgende:

Det neste som må gjøres før du kan begynne å bruke løsningen er å sette en «terminalkode». Dette
er koden du skal taste inn i appen som du har i butikken.

Trykk lagre og du er nå ferdig med å konfigurere klippekortløsningen på «dine sider»

Det neste som må gjøres er å konfigurere Nettbrettet.
Start «Play butikk» og søk etter «iklipp».

iKlipp vil nok være plant resultatet av søket, i dette tilfellet øverst til venstre.
Klikk på appen.

Trykk Installer/Åpne
Når appen starter kan du se «mer» øverst til høyre.

Trykk på «mer» og deretter på «instillinger»

Du skal nå få opp siden for innstillinger





Tast in din epost i feltet for Bruker-Id. Det er samme epost som du bruker på «mine sider»
Tast inn aktiveringskode. Dette er koden du har satt i «mine sider» under «terminalkode»
Om du ønsker at det skal komme en liten lyd hver gang kunde tastet på et klippekort, huk av
for dette i «Lyd for produktknapp»













Pass på at «slå av skjermsparer» er huket på. Dette forhindrer terminal å bli sort når den er
inaktiv. Du ønsker at din terminal alltid skal være aktiv.
Pass på at «start automatisk» er huket på. Dette sikrer at iKlipp appen alltid starter
automatisk om tabletten av en eller annen årsak må restartes. Du ønsker at din terminal
alltid skal være aktiv.
«Timeout på kvittering» Her velger du hvor lenge klippekortet skal vises på skjermen. Normal
t er 10-20 sekunder. Om kunden har bonus, blir uansett kortet stående til du eller kunden
klikker på ok.
«Terminal modus». Denne er normalt «enkel modus». Om du benytter vår to-terminal
løsningen, skal det hukes av for «par modus»
«Velg terminal type» benyttes kun dersom du har en «par modus» løsning. Da skal den
terminalen som vender mot kunden settes til «kundeterminal» og den som benyttes av deg
som kjøpmann settes «kjøpmannsterminal»
«SMS på som standard». Om du huker av for denne, betyr det at kunden vil ha huket av at
de ønsker å motta sms med mindre de aktivt huker denne av. Om den ikke er huket av, så må
kunden selv aktiv huke av for at de ønsker å motta sms.
«bruk testnett» skal aldri være huket av

Du kan nå trykke på tilbake tasten og din terminal skal nå være klar til bruk!

