Mycredo
Terminal

აპლიკაციის გადმოწერა/ინსტალაცია
Mycredo Terminal - გიმარტივებთ ყოველდღიურობას,
გიზოგავთ ხარჯებს და
გაძლევთ მეტ შესაძლებლობას, შეუფერხებლად
აწარმოოთ თქვენი საქმიანობა ნებისმიერ დრო,
ნებისმიერი ადგილიდან! აპლიკაცია შეგიძლიათ
გადმოწეროთ მხოლოდ Android store-დან,
შენიშვნა: ოპერაციული სისტემა უნდა იყოს მინიმუმ 8.1
ვერსია და ტელეფონი უნდა იყოს
აღჭურვილი NFC ტექნოლოგიით.
აპლიკაციას აქვს ფუნქცია, რასაც
ტრადიციული ტერმინალები გთავაზობენ, გადახდებს
იღებს ნებისმიერი
ტიპის პლასტიკური ბარათიდან, სამართავად კი,
ბევრად მარტივია ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის.
გადმოსაწერად გადაამოწმეთ კრედო ბანკის მიერ
გამოგზანილ SMS შეტყობინებაში ავტორიზაციისთვის
საჭირო მონაცემები:
1. მერჩანტის / მერწარმის ნომერი (Merchant ID)
2. ტერმინალის ნომერი (Terminal Id)
3. პაროლი / აქტივაციის კოდი (Password)
4. აპლიკაციის გადმოსაწერი 2 ბმული
უნდა გადამისამართ
დეთ კრედო ბანკის ვებ გვერდზე, კრედო ბანკის ვებ
შენიშვნა:
შენიშვნა:
ყურადღება
მიაქციეთ,
რომ
აპლიკაციის
ყურადღება მიაქციეთ, რომ აპლიკაციის გადმოწერის დროს თქვენ გვერდიდან
გადმოწერის
დროსბმულის
თქვენ უნდა
გადამისამართდეთ კრედო
საჭიროა ორივე
გადმოწერა
ბანკის ვებ გვერდზე, კრედო ბანკის ვებ გვერდიდან
საჭიროა ორივე ბმულის გადმოწერა

ავტორიზაცია
Mycredo Terminal ავტორიზიისთვის შეიყვანეთ
sms შეტყობინებით მიღებული მონაცემები:

1. მერჩანტის / მერწარმის ნომერი (Merchant ID)
2. ტერმინალის ნომერი (Terminal Id)
3. პაროლი / აქტივაციის კოდი (Password)

გადახდა
ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აპლიკაციაში გამოჩდება თანხის შესაყვანი
ველი.
• მიუთითეთ პროდუქციის თანხა
• დააჭირეთ ღილაკს - დასტური
• დადეეთ ბარათი ტელეფონის უკანა მხარეს
*ეკრანის ბოლოს გამოსახული წრეები უნდა შეივსოს მწვანედ - რაც
ავტომატურად იმის მაჩვენებელია, რომ ოპერაცია წარმატებით სრულდება.
ოპერაციის წარმატებლად შესრულდების შემდგომ, ეკრანზე გამოჩნდება
შესაბამისი შეტყობინება (მწვანედ)
ოპერაციის წარუმატებლად შესრულდების შემდგომ, ეკრანზე გამოჩნდება
შესაბამისი შეტყობინება (წითლად)

ქვითარი
წარმატებული ოპერაციის შემდეგ, ეკრაზე გამოჩდება გვერდი საიდანაც შესაძლებელი
იქნება ელექტრონული ქვითრის მიწოდება მომხმარებლისთვის.
1. ქვითრის ეკრანზე ჩვენება - მომხმარებელს შეეძლება ეკრანზე სურათის
გადაღებით მიიღოს ქვითარი. ამისათვის საჭიროა რომ გააქტიუროთ ეკრანზე
ქვითრის ჩვენების ფუნქცია (იხ. სურათი #1)
2. ელ-ფოსტა - მერჩანტმა უნდა მიუთითოს მომხმარებლის ელ-მისმართი.
ქვითარი გაიგზავნება მის ელ-ფოსტაზე (იხ. სურათი #2)
3. SMS - მერჩანტმა უნდა მიუთითოს მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი.
ქვითარი გაიგზავნება მის ნომერზე (იხ. სურათი #3)
სურათი #1

სურათი #2

სურათი #3

ტრანზაქციის ანულირება/უკუგატარება/რევერსალი
მომხმარებლის სურვილის მიხედვით თანხის უკან დაბრუნებისთვის
მენიუში შეგიძლიათ იხილოთ „უკუგატარება“ ფუნქციონალი ძებნის
ველის დახმარებით მოძებნეთ შემდეგი მონაცემებით:
1. ბარათის ბოლო 4 ციფრით
2. თანხით
3. ტრანზაქციის ნომრით
თანხის უკან დაბრუნების ოპერაციის განსახორციელებლად დააჭირეთ
ღილაკს „ანულირება“

შენიშვნა:თანხა
თანხადაბრუნდება
დაბრუნდებამხოლოდ
მხოლოდიმ
იმბარათზე,
ბარათზე, რომელი
შენიშვნა:
ბარათითაც
განხორციელდა
სერვისის
თუ
პროდუქტის
შეძენა.
რომელი ბარათითაც განხორციელდა სერვისის თუ
პროდუქტის შეძენა.
რევერსალის ფუნქციონალის გამოყენება შესაძლებელია დღისდახურვამდე - ყოველი
კალენდარული დღის 23:30 საათამდე.

ტრანზაქციების ისტორია
MyCredo Temrinal-ის შესრულებული ყველა ოპერაციის ნახავა შესაძლებელია სექცია
„ისტორია“-დან. ძებნის ველის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ ყველა
ოპერაცია შემდეგი მონაცემებით:
• ბარათის ბოლო 4 ციფრით
• თანხით
• ტრანზაქციის ნომრით
შენიშვნა:
თუ თქვენი მობილურიდან წაიშლება MyCredo Terminal-ის cookie ან Cache-ი ყველა
შენიშვნა:ჩანაწერი
თუ თქვენი
მობილურიდან
წაიშლება MyCredo
ოპერაციის
იქნება
ასევე წაშლილი.
Terminal-ის cookie ან Cache-ი
ყველა ოპერაციის ჩანაწერი იქნება ასევე წაშლილი.

კონტაქტი:
ოპერაციის შეფერხების დროს:
დაუკავშირდით UFC (საპროცესინგო ცენტრს)
ტელეფონის ნომერზე: +995 322 777 222
აპლიკაციის შეფერხების დროს:
დაუკავშირდით კრედო ბანკს ცხელ ხაზზე:
+995322 42 42 42

