
 به نام خدا

 :رهابا کامپیوتر و اتصال به نرم افزاجهت ارتباط  (وب سرویسسامان کیش )اعمال تنظیمات دستگاه 

    

 آموزش داده خواهد شد: LANاز طریق  (PAX S800) دستگاه و راه اندازی به کار با در این راهنما نحوه اتصال

 نحوه نصب:

  ارسال و دریافت می شود.وب سرویس از طریق  تراکنش هاافزونه ای ندارد و اطالعات این دستگاه نیاز به نصب 

 

 اعمال تنظیمات دستگاه کارت خوان:

دستگاه متصل  Port LANرا به  LAN)کابل  کامپیوتر متصل کنید به LANبا کابل برای این منظور بایستی ابتدا دستگاه خود را 

 .ه در شبکه محلی شما قرار می گیرداین دستگا، شبکه. پس از اتصال دستگاه به (نمایید

 برای استفاده از این دستگاه، بایستی حتما به اینترنت متصل باشید.

  فعال کردن ارتباطPC POS: 

 کلیک کنید. Menuبر روی دکمه  .1

 شوید.  ترمینالوارد زیر منو  .2

ته را داش سوپروایزر)برای ورود به این قسمت بایستی رمز  شوید.اتصال به رایانه «  پیکربندیوارد زیر منو  .3

 باشید(

 گزینه مشاهده می نمایید: 2در این قسمت  .4

o  اتصال بهSSP1126 

o سنترال پی سی پوز 

 را انتخاب نمایید. « سنترال پی سی پوز »بایستی گزینه 

 وارد نمایید. 201.242.192.190را به صورت  LANسرور پس از انتخاب این گزینه بایستی آدرس  .5

 .درج کنید 6222را  درگاهشماره  .6

 به شما تحویل داده خواهد شد. از دستگاه بقیه پیغام ها را تایید نمایید، سپس رسیدی مطابق با تصویر ذیل .7

 

 

 



 

 نحوه اعمال تنظیمات در نرم افزار:

شماره پایانه استخراج شده از ل به نرم افزار است که می بایست مقدار پس از انجام این تنظیمات دستگاه شما آماده اتصا

 :دستگاه را درج نمایید

 

 نحوه استخراج شماره پایانه از دستگاه کارت خوان:

 کلیک کنید. Menuبر روی دکمه  .1

 شوید. < مدیریت ترمینال- ترمینالوارد زیر منو  .2

 را انتخاب نمایید. چاپ سریال دستگاهگزینه  .3

 پس از تایید این گزینه، چاپی از دستگاه مشابه تصویر ذیل خارج می شود.

 بر روی این چاپ، شماره پایانه درج شده است.

 این همان شماره ای است که بایستی در تنظیمات سیستم درج نمایید.

 

 
 

 


