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Загальні відомості
Вступ
Програмне забезпечення TAUN R розроблене відповідно до архітектури TETRA і призначене
для обслуговування бесконтактних карт, чіпових карт стандарту EMV, а також карт із магнітною
смугою на терміналах Ingenico. Даний посібник визначає порядок дій користувача при
проведенні основних операцій для роботи і обслуговування термінала.
Додаток забезпечує виконання платіжних транзакцій в режимах онлайн та офлайн, і є
сумісним з процесинговою системою відповідно до протоколiв ISO:
•
•
•
•
•
•
•

UPC
SmartVista
OpenWay
Hypercomm
Cortex (Reserved)
SmartVista BCD format
Tieto.

TAUN працює на наступних моделях терміналів Ingenico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desk 3200
Desk 3500
Desk 5000
Move 2500
Move 3500
Move 5000
Lane 5000
Lane 7000
Lane 8000
Link 2500
Retail пінпад LANE 5000.

Підтримуються наступні види зв’язку:
•
•
•
•

Ethernet
GPRS
TCP / IP
FTP.

Дані, що передаються, захищені протоколами шифрування TLS V1.0, TLS V1.1, TLS V1.2
або EN3, EN4 (підтримуються наступні набори шифрування: DES-CBC3-SHA, AES256-SHA,
DHE-RSA-AES256-SHA). Додаток TAUN відповідає міжнародному стандарту безпеки платіжних
додатків PA-DSS. Підтримується система віддаленого управління терміналами B-TMS.
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Загальні принципи роботи графічного інтерфейсу термінала
Основні стани графічного інтерфейсу терміналу: “екран простою” і меню.

Навігація пунктами меню здійснюється клавішами навігації (стрілками).
Для активації пункту меню слід вибрати його клавішами-стрілками і натиснути [OK].
Основні елементи графічного інтерфейсу меню зображені на ілюстрації.

В меню вбудовано редактор конфігурації терміналу: пункт меню може бути параметром,
при активації пункту меню запускається редактор для цього параметра. Інтерфейс додатку
реалізовано англійською, українською та російською мовами (мова налаштовується у розділі
загальних параметрів конфігурації). В TAUN R можна налаштувати одночасно до десяти
еквайєрів.
Будь-яке невірно введене на терміналі значеня коригується натисненням жовтої клавіші
[<]. Для скасування операції необхідно натиснути червону клавіші [X]. Підтвердження будьякого введеного значення здійснюється натисканням зеленої клавіші [O].
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Увімкнення термінала
При увімкненні живлення термінал з завантаженим програмним забезпеченням приходить в
готовність до роботи приблизно за півхвилини (завантажується, оновлюється та зберігається
конфігурація, ініціалізується пристрій).
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Зміна користувача
У додатку можна налаштувати до 30 різних
користувачів, кожному з яких призначаються
права доступу до функцій додатку. Меню
кожного користувача містить лише доступні
йому функції.
Для доступу до функцій терміналу,
прихованих від даного користувача, може
знадобитися зміна користувача.
Для зміни користувача:
- якщо активне меню додатку, слід вийти в
“екран простою” натисненням [Stop];
- з “екрану простою” натиснути F4, ввести
login (ім’я користувача) і натиснути [OK];
- на запит службового PIN-кода (якщо такий
встановлено) ввести PIN-код і натиснути
[OK].
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Торгові операції
Продаж, преавторизація
Сплата − операція, в результаті якої відбувається блокування і подальше списання з рахунку
клієнта суми, що відповідає вартості придбаного товару або послуги.
У процесі виконання продажу за підсумками авторизації процесинговим центром може бути
сформована відмова в обслуговуванні карти з різних причин. При цьому на чеку термінала
друкується відповідь “НЕ АВТОРИЗОВАНО ВІДМОВА” і код відповіді.

Преавторизація − операція, в результаті якої на рахунку клієнта блокується певна сума
коштів, при цьому списання коштів проводиться тільки після виконання операції завершення пре
авторизації.
Касир з клавіатури терміналу набирає суму, на яку здійснюється оплата. Далі термінал
пропонує виконати зчитування інформації з картки, або ввести номер картки вручну.
Завершення розрахування – операція, призначена для підтвердження сплати за раніше
проведеною пре авторизацією. Для завершення необхідно вказати суму преавторизації, а після
цього – остаточну суму. Далі термінал перейде в стан очікування картки. Після використання
картки буде відображено запит номера чеку. Якщо чек не знайдено, або він не відноситься до
даного клієнта, відобразиться помилка “Чек не знайдено”.
Нижче наведені фото деяких етапів операції “Сплата” та діаграма вказаної операції
(“Преавторизація” проходить аналогічно).
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Оплата частинами
TAUN R надає можливість здійснення сплати частинами, в розстрочку.
Для кожного типу послуги можна індивідуально налаштувати розстрочку, присвоївши
InstallmentCode та максимальну кількість платежів. Ці значення встановлюються у розділі
“Installments” конфігурації додатку у POS Config.
Послідовність подій наступна. Касир вводить суму до сплати в розстрочку, потім термінал
очікує картку, далі – кількість щомісячних платежів. Перш ніж авторизувати операцію, TAUN
перевіряє ліміт проведення авторизації і, у випадку невідповідності, відмовляє в операції, про що
відображається повідомлення на POS-терміналі. За результатами успішної авторизації POSтермінал розраховує розклад платежів.
Діаграму сплати в розстрочку наведено нижче.
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Повернення товару
Касир з клавіатури терміналу набирає суму, на яку необхідно здійснити повернення товару.
Термінал запропонує виконати зчитування інформації з картки, або здійснити введення номера
картки вручну.
При ручному введенні даних платіжної після введення номера картки, касир вводить термін
її дії. Якщо дані вірні, наступним кроком є введення поля RRN (Retreival reference number −
номер посилання повернення) з чеку оригінальної операції “Продаж”, за якою здійснюється
повернення. Цей крок можна опустити, вимкнувши у налаштуваннях еквайєра параметр “Refund
RRN”.
Після введення RRN, термінал перейде в режим встановлення зв'язку з процесинговим
центром і виконання операції. У разі обслуговування картки, що вимагає введення PIN-коду,
буде виведено відповідний запит.
У випадку відмови в авторизації, термінал відобразить відповідне повідомлення і роздрукує
чек із зазначенням причини (коду) відмови.
Далі наведені фото деяких етапів операції “Повернення”.
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Нижче наведено діаграму операції “Повернення”.

Ingenico Group Ukraine / 02.02.2018 /

13

TAUN R 1.32 / Посібник користувача

Продаж з поверненням
Нижче наведено діаграму продажу з поверненням.
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Скасування угоди
Скасування угоди − операція, яка виконується касиром в разі необхідності скасувати раніше
виконані операції. Скасуванню підлягають лише угоди, які на поточний момент відображаються
в чеку операції Х-баланс, тобто належать до поточної робочої зміни (пакета).
Коли на екрані терміналу з’явиться повідомлення «Введіть Номер чеку», слід ввести номер чеку
з поля “Номер чеку: #” з чеку оригінальної транзакції.
Нижче наведені фото основних етапів операції відміна:
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Далі наведені діаграми операцій “Відміна” та ”Відміна преавторизації”.
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Чек фінансової операції
Приклад чека фінансової операції проілюстровано нижче:
Заголовок чеку
(опис точки продажу)

Ідентифікатор термінала
Дата і час транзакції
Номер фінансового чека
Назва операції
Сумма і валюта операції
Повідомлення про авторизацію
Тип картки,
Номер картки і термін дії

Код авторизації, ідентифікатор транзакції (RRN),
Код відповіді
Рекламні рядки

Існує можливість обрати кількість чеків, яка повинна бути надрукована для різних операцій
(у розділі “Cheque” конфігурації додатку у POS Config). Якщо кількість чеків більше одного, то
користувачу перед друком другого чека буде запропоновано дати дозвіл на друк (для цього
необхідно у розділі “Cheque” конфігурації встановити прапорець «Print one more slip»).
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Деякі коментарі до інформаційних полів чека
Наскрізний номер чека − # − ідентифікує чек. Цей номер збільшується на одиницю при
кожному друку чека.
Код авторизації – 6-значний номер (або числово-буквений код), який присвоює процесингова
система при успішній авторизації для формування відповіді.
Номер посилання повернення (RRN) − унікальний 12-циферний ідентифікатор, який
однозначно ідентифікує транзакцію в процесинговому центрі.
Код відповіді − число, що визначає результат авторизації. Значення 0 відповідає успішної
авторизації, різних причин відмови відповідають різні значення коду відповіді (який у такому
випадку також називають кодом відмови).
Ідентифікатор терміналу – 8-символьний ідентифікатор, присвоюється терміналу при
реєстрації в системі еквайрингу.
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Завершення розрахування
На наведених нижче малюнках представлені фото етапів завершення розрахуванння.
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Чеки операцій “Преавторизація” та “Завершення преавторизації”
Після виконання операції “Преавторизація” (перевірки наявності необхідної суми на
рахунку і її блокування) буде надруковано чек, на якому буде вказана сума заблокованих грошей.
Для зняття блокування та списання грошей з рахунку клієнта, виконується операція “Завершення
угоди”. Чеки операцій наведені нижче:
Преавторизація
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Додаткові перевірки
При виконанні транзакцій по магнітній картці в додатку TAUN R можуть бути
налаштовані додаткові перевірки карти: звірка перших та останніх чотирьох цифр номера картки
(PAN), терміну дії картки, імені власника картки. Перевірка виконуються безпосередньо після
зчитування карти.
Нижче наведено діаграму перевірки:
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Банківські операції
Послідовність дій оператора при виконанні банківських операцій практично не
відрізняється від дій при торгових операціях. Додаткові перевірки картки, описані для
торгових операцій, можуть також бути використані і для банківських операцій. При цьому
діаграми не змінюються.

Видача готівки, депозит
Нижче наведені фото основних етапів операції “Видача готівки”.
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Далі наведені діаграми операцій депозит та видача готівки.
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Баланс по картці
Нижче наведено фото етапів операції “Баланс по картці”.
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Додаткові та службові операції
X-баланс і Z-баланс
Операції “Х-баланс” і “Z-баланс” надають звіт про транзакції, здійснені на терміналі
протягом операційного дня. Під час проведення X / Z-балансу (а також під час друку
копії Z-балансу) буде запропоновано вибрати еквайєра, за яким буде проведена.
Операція Z-баланс закриває операційний день.
Операція Х-баланс не передбачає жодних дій, окрім друку звіту.
Z-баланс здійснює відправлення підсумків на процесинговий хост для їх звірки.
Ця операція використовується для закриття дня. Після виконання операції буде
надруковано звіт, підсумки будуть обнулені. Подальші транзакції будуть відноситися до
наступного операційного дня.
Для здійснення операції Z-баланс необхідно обрати пункт меню “Закриття батча”.
Для різних клієнтів можна налаштовувати індивідуальні чеки Z-балансу. Чек звіту
зображено нижче.
Заголовок чеку
Ідентифікатор
термінала
Ідентифікатор мерчанта
Дата і час звіту
Назва операції
Підзвіт за транзакціями за типом карт Visa:
Кількість і загальна сума дебетових транзакцій
за даним типом карт
Кількість і загальна сума кредитних транзакцій за
даним типом карт
Кількість і загальна сума скасованих транзакцій
за даним типом карт
Підсумки за даним типом карт
Звіт за всіма транзакціями:
Кількість і загальна сума дебетових транзакцій
Кількість і загальна сума кредитних транзакцій
Кількість і загальна сума скасованих транзакцій
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Копія чеку
Операція “Копія чека” дозволяє касиру повторно вивести на друк будь-який чек,
надрукований протягом поточного фінансового дня.

Приклад копії чеку:

Ingenico Group Ukraine / 02.02.2018 /

28

TAUN R 1.32 / Посібник користувача

Зміна PIN
Операція “Зміна PIN” призначена для зміни персонального ідентифікаційного номера.
При проведенні операції необхідно спочатку обрати екваєра, застосувати картку, ввести
старий PIN, а потім – новий.

Валюта рахунку
Операція “Валюта рахунку” призначена для перегляду відомостей про валюту.

Bill payment
Пункт меню “Bill payment” призначений для сплати штрафів. При виборі цього пункту
користувачу пропонується ввести платіжні реквізити. Етапи проведення транзакції –
аналогічні операції «Сплата».

Перевірка картки
Операція призначена для перевірки коректності даних про карту

Credit voucher
Пункт меню “Credit voucher” використовується для поповнення. Етапи проведення
транзакції – аналогічні операції «Сплата».

Переказ коштів
Пункт меню «ПЕРЕКАЗ КОШТІВ» призначений для переказу коштів на іншу картку.
Після вибору екваєра, введення суми та застосування картки, користувачу пропонується
ввести номер картки отримувача та термін закінчення її дії. Далі користувачу надається
можливість підтвердити дані цільового рахунку. Якщо користувач спростовує дані
натисненням кнопки Cancel – операція скасовується.
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Mini statement
Пункт меню “MINI STATEMENT” використовується для "Міні-виписки" – отримання і
друку звіту про останні транзакції по рахунку / картці клієнта. При проведенні цієї
операції клієнту пропонується вибрати вид вихідного рахунку (default, savings, checking,
credit, universal).

Часткова відміна
Пункт меню «ЧАСТКОВА ВІДМІНА» використовується для повернення частини
грошей з попоредньо проведеної угоди. Після вибору екваєра клієнту пропонується
ввести сумму та RRN.

Розблокувати PIN
Пункт меню “Розблок. PIN” використовується для того щоб скинути спроби введення
PIN-коду.

Pre-paid
Пункт меню “PRE-PAID” використовуэться для передплати. Етапи проведення
транзакції – аналогічні операції «Сплата».

Інфо про ключі
Пункт меню “Інфо про ключі” призначений для перегляду відомостей про ключі
шифрування.
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Видалення ключів
При виборі пункту меню “Видалення ключів” користувачу пропонуєтья відповісти на
питання про необхідність видалення ключів.

Інжекція ключів
Для інжекції ключів необхідно обрати пункт меню «Інжекція MK».
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