
Οδηγίες παραμετροποίησης για την σύνδεση του Τραπεζικού 

Τερματικού με το MicroEmporio 

Στο μενού 

Ρυθμίσεις  Διαχείριση Συσκευών   Αναγνώστης Καρτών  

 

 

 
Θα χρειαστεί να καταχωρίσουμε την ΙΡ και την πόρτα επικοινωνίας όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο 

τραπεζικό τερματικό . 

 



 

 

Επιλέγουμε «Μεταβολή» και καταχωρούμε τις ρυθμίσεις του εξωτερικού αναγνώστη πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών (card reader- EFT): 

 

 TCP/IP Address - Καταχωρούμε την Διεύθυνση ΙΡ που έχουμε δηλώσει στον Φορ. Μηχανισμό 

 Port - Καταχωρούμε την «πόρτα» που έχουμε δηλώσει στον Φορ. Μηχανισμό 

 Αφού καταχωρίσουμε τα παραπάνω, κάνουμε τον εκτυπωτή Ενεργό και πατάμε Αποθήκευση . 

 Pinpad – Με την ενεργοποίηση του Pinpad μεταφέρουμε την εκτύπωση των αποδεικτικών των 

συναλλαγών από τον αναγνώστη Καρτών (EFT) απευθείας στον Φορολογικό Εκτυπωτή της 

εφαρμογής.  

 

Αφού γίνουν οι απαραίτητες καταχωρήσεις, επιλέγετε «Αποθήκευση». 

 

Οδηγίες παραμετροποίησης για την σύνδεση του Τραπεζικού 

Τερματικού με το Elio Poss 

 

 

 

 



Από το Κεντρικό Μενού  Παραμετροποίηση  Τερματικά καταχωρούμε στο πεδίο Τραπεζικό Τερματικό 

την διεύθυνση IP και την Θύρα Επικοινωνίας του τερματικού και πατάμε το Έλεγχος Επικοινωνίας . 

 

 

 

Αν μας γράψει ότι Η επικοινωνία ήταν επιτυχής (Βλ παρακάτω  ScreenShot ) τότε η σύνδεση έχει 

ολοκληρωθεί . 

 

 



 

Για να εξοφλήσουμε μία συναλλαγή με την χρήση κάρτας ( μερική η ολική εξόφληση ) , πληκτρολογούμε 

το ποσό που θέλουμε να εξοφλήσουμε με Κάρτα και πατάμε το πλήκτρο Κάρτα . 

 

 

Μόλις πατήσουμε το Πλήκτρο Κάρτα θα χρειαστεί να επιλέξουμε την κάρτα την οποία θα 

χρησιμοποιήσουμε από τις παρακάτω επιλογές (υπάρχουν 2 καρτέλες με κάρτες ) . 

 



Μόλις επιλέξουμε κάρτα ,στο Τραπεζικό Τερματικό θα μας εμφανίζει το προς εξόφληση ποσό και θα 

περιμένει να περάσουμε την κάρτα από τον μαγνητικό Αναγνώστη . 

 

Αν το ποσό που περάσαμε με την κάρτα είναι ολόκληρο το ποσό της συναλλαγής τότε η απόδειξη κλείνει 

απευθείας με το πέρασμα της κάρτας από το Τερματικό της Τράπεζας . 

Αν το ποσό που περάσαμε με την κάρτα δεν ήταν ολόκληρο το ποσό της απόδειξης θα πρέπει να 

ολοκληρώσουμε την συναλλαγή συμπληρώνοντας το ποσό με κάποιο άλλο τρόπο πληρωμής (μετρητά , 

κουπόνια κτλ ) . 

 

Οδηγίες παραμετροποίησης για την σύνδεση του Τραπεζικού 

Τερματικού με την ELIO WEB 

             

Για να μπορεί να εξοφλεί η ταμειακή συναλλαγές με πιστωτική κάρτα, χρησιμοποιώντας τραπεζικό τερματικό ingenico, 

πρέπει και τα δύο συστήματα να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο ( ETHERNET ). 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  EFTPOS ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ 

 
 

Επιλέγετε από το μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 

Πιέστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για αποδοχή. 
 

Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα [] ή [] και επιλέξτε τις παραμέτρους που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ή 

να διορθώσετε.  

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ EFTPOS 

Οθόνη Ενέργειες 
 

Επιλέγετε την ενεργοποίηση ή όχι της συσκευής εξόφλησης 

λογαριασμού μέσω πιστωτικής κάρτας (EFTPOS). 

2. EFTPOS IP 
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ΕΝΕΡΓΟ? 

ΝΑΙ     (OXI) 

 

 



Οθόνη Ενέργειες 
 

Ορίζετε την διεύθυνση IP μέσω της οποίας επικοινωνεί το EFTPOS με 

το δίκτυο. 

3. EFTPOS PORT 

Οθόνη Ενέργειες 
 

Ορίζετε το αριθμό της θύρας στην οποία επικοινωνεί το EFTPOS. 

Πρέπει να αλλάζει μόνο στην περίπτωση που αλλάζει στο EFTPOS. 

4. BUSY RETRIES 
 

Ορίζετε την τιμή των επαναλήψεων επικοινωνίας σε περίπτωση μη 

απόκρισης της συσκευής. (1-10) 

5. TIMEOUT RETRIES 
 

Ορίζετε το χρόνο που θα μεσολαβεί μεταξύ των επαναλήψεων 

επικοινωνίας με τη συσκευή. (1-30) 

 

Αφού γίνουν όλες οι καταχωρήσεις-αλλαγές πιέστε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ] όσες φορές χρειάζεται για να 

βρεθείτε στο κεντρικό μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

Επίσης από την ταμειακή μηχανή πρέπει απαραίτητα να γίνει ενεργοποίηση και παραμετροποίηση του ETHERNET 

στο κεντρικό μενού της μηχανής. ( Συμβουλευτείτε το βιβλίο οδηγιών χειρισμού ). 

Αντίστοιχα πρέπει να γίνει και στο INGENICO :  

1. η παραμετροποίηση του ETHERNET από το μενού του INGENICO : 

TELIUM MANAGER – INITIALIZATION – HARDWARE – ETHERNET SETUP. 

H ενεργοποίηση σύνδεσης με ταμειακή ECR CONNE 

IP: 

π.χ. 192.168.0.1 

COM.PORT: 

4000 

RETRIES: 

1 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ     

1 
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