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Worldline
Klientu servisa centrs:

+371 670 92539
customersupport.LV@worldline.com

Lietotāja rokasgrāmata ir daļa no Komersanta līguma 
ar banku par Maksājumu karšu pieņemšanu, tāpēc 
lūdzam rūpīgi izlasīt šo instrukciju un saglabāt to 
drošā vietā.  Ja jums ir jautājumi par mūsu servisu 
vai šīm instrukcijām, lūdzam sazināties ar mums pa 
norādītajiem tālruņa numuriem.
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Par Comfy

Comfy ir risinājums, kas ļauj komersantam pieņemt 
maksājumu karšu darījumus.

Šis risinājums ir pieejams gan uzņēmumiem, gan 
privātpersonām, kam ir līgums ar banku par maksājumus 
karšu pieņemšanas pakalpojumiem. 

Risinājums sastāv no bezmaksas lietotnes „Comfy 
by Worldline“ mobilajai Android ierīcei un D200 karšu 
lasītāja.
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Kas ir D200 karšu lasītājs 
D200�karšu�lasītājs�ir�moderna,�kabatas�izmēra�maksājumu�kar-
šu�pieņemšanas�ierīce,�kas�savienojas�ar�mobilo�ierīci,�uz�kuras�
ir�maksājumu�lietotne�„Comfy�by�Worldline”��

D200�karšu�lasītājs�atbilst�maksājumu�karšu�nozares�[Payment�
Card�Industry]�(PCI)�datu�drošības�standartiem,�un�tam�ir�derī-
gas�Visa,�MasterCard�un�American�Express�sertifikācijas��

D200�karšu�lasītājs�pieņem�Visa,�Visa�Electron,�MasterCard,�Maestro�
un�American�Express�magnētiskās�joslas�kartes,�viedkartes�un�bez-
kontakta�ierīces�darījumu�ar�debetkartēm,�kredītkarēm�un�biznesa�
kartēm��Darījumus�pārbauda,�klientam�ievadot�PIN�kodu,�izmantojot�
D200�karšu�lasītāja�tastatūru��Veicot�darījumus�ar�bezkontakta�iekār-
tām�līdz�25�EUR,�PIN�koda�ievade�var�netikt�pieprasīta�

D200�karšu�lasītājam�ir�iebūvēts�akumulators,�ko�var�uzlādēt,�
izmantojot�USB�kabeli�vai�uzlādes�ierīci��Ar�pilnībā�uzlādētu�
akumulatoru�D200�karšu�lasītājs�darbojas�l īdz�8�stundām�vai�
l īdz�200�darījumu�apstrādei�
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•� Jums�jāparaksta�l īgums�ar�Banku�par�karšu�pieņemšanas�un�
termināļa�nomas�pakalpojumiem�

•� Pēc�l īguma�ar�jūsu�banku�parakstīšanas�ar�jums�sazināsies�
Worldline�servisa�komanda�un�vienosies�par�termināļa�piegā-
des�laiku�un�datumu��

•� Comfy�konta�datus�no�Worldline�piegādās�e-pastā�un�
īsziņu�atbilstoši�norādītajai�informācijai�maksājumu�karšu�
pieņemšanas�l īgumā�

•� Jums�ir�jābūt�viedtālrunim�vai�planšetdatoram�ar�interneta�
pieslēgumu�un�iespējotu�Bluetooth,�kas�nepieciešams,�lai�
izveidotu�savienojumu�ar�D200�karšu�lasītāju�

•� Jums�jāizlasa�nodaļa�“Vispārīgā�informācija�par�maksājumu�ar�
karti�pieņemšanu”�šīs�rokasgrāmatas�beigās�

Priekšnosacījumi,  
kas jāizpilda, lai varētu 
lietot Comfy
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Lai pārlūkotu D200 ierīci, svarīgākās funkciju pogas ir:

� Atceļ�ierakstu�([atcelšanas]�poga)

� Apstiprina�ierakstu�([ievadīšanas]�poga)

� Dzēš�ierakstu

1� [ieslēgšanas/�izslēgšanas]�poga�

2� Magnētiskās�joslas�kartes�lasītājs

3� USB�pievienojums�uzlādes�kabelim

4� Viedkartes�lasītājs

5� Tastatūra�–�skārienjutīgās�pogas

6� Displejs

7� Galvenās�izvēlnes�poga
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Viedtālrunī�vai�planšetdatorā�atveriet�“Google�Play”�vai�“App�
Store”�lietotni�un�meklējiet�“Comfy”:

1 SOLIS �
Tiks�parādīti�lietotņu�rezultāti��Atrodiet�Worldline��
Comfy�lietotni�ar�ikonu�

2 SOLIS �
Uzspiediet�uz�lietotnes�un�pēc�tam�Install�[instalēt]�pogas��
Instalēšanas�rīks�prasīs�atļauju,�nospiediet�akceptēšanas�pogu,�
un�instalēšana�turpināsies�

3 SOLIS �
Pēc�tam,�kad�lejupielāde�un�instalēšana�ir�pabeigta,�nospiediet�
pogu�[atvērt]�vai�uzspiediet�uz�lietotnes�ikonas,�lai�atvērtu�
lietotni��Lietotne�būs�pieejama�arī�viedtālruņa�(planšetes)�
lietotņu�sarakstā�

1. Lejupielādēt Comfy lietotni

Kā sākt darbu 
ar Comfy?
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Izmantojot�komplektā�iekļauto�USB�kabeli,�savienojiet�D200�karšu�
lasītāju�ar�USB�avotu�(piemēram,�datoru)��

D200�karšu�lasītāja�displejā�tiek�parādīts�akumulatora�uzlādes�
līmeni�(noteikts�stabiņu�skaits)��Ir�virkne�faktoru,�kas�var�ietekmēt�
akumulatora�izlādēšanos,�piemēram:�
•� laiks�bez�pievienošanas�uzlādes�ierīcei;
•� laiks,�kamēr�tiek�aktivizēts�snaudas�režīms;�
•� laiks�starp�darījumiem�

Pārbaudiet�akumulatora�uzlādes�līmeni�pirms�jebkādu�darbību�
terminālī�uzsākšanas��Ja�tas�ir�“ļoti�zems”�(stabiņu�nav)�vai�“nav�
jaudas”,�akumulators�ir�jāuzlādē��

Neizmantojiet�nekādus�citus�ārējos�kabeļus,�kas�nav�specifikācijā�
norādītie�un/vai�komplektā�iekļautie��Pārliecinieties,�ka�kabelis�ir�
atbilstoši�novietots,�lai�nepieļautu�bojājumus�vai�nejaušu�kontaktu��
Šī�ierīce�paredzēta�lietošanai,�nodrošinot�elektroapgādi�no�zema�
sprieguma�ārējās�elektroapgādes�tīkla��

2. Uzlādējiet D200 karšu lasītāju
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1 SOLIS��
Reģistrējieties�lietotnē,�izmantojot�datus,�ko�Worldline�jums�
atsūtīja�uz�e-pastu�un�īsziņā��Ja�neesat�tos�saņēmis,�sazinieties�
ar�Worldline�Klientu�servisa�centru�

2 SOLIS �
Pirmās�reģistrācijas�laikā�jums�lūgs�apstiprināt�Comfy�lietotnei�
pieprasītās�piekļuves�jūsu�ierīcei�un�nomainīt�sākotnējo�paroli�uz�
jaunu�

3. Reģistrēšanās 
Comfy kontā

1�SOLIS
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2

1

Sekojiet�instrukcijām�mobilajā�tālrunī�vai�planšetdatorā,�lai�
nodrošinātu,�ka�viedtālrunis�vai�planšetdators�ir�pievienots�WiFi�vai�
mobilajam�tīklam,�un,�ka�ir�ieslēgta�mobilo�datu�pārraides�funkcija�

Sekojiet�instrukcijām�mobilajā�tālrunī�vai�planšetdatorā,�lai�
ieslēgtu�Bluetooth�

1 SOLIS �
Ieslēdziet�karšu�lasītāju,�nospiežot��������[ieslēgts/�izslēgts]�pogu�
ierīces�augšējā�labajā�stūrī�

2 SOLIS �
D200�karšu�lasītājā�uz�displeja�parādīties�uzraksts�“Nav�savienojuma�
ar�sistēmu”��Nospiediet�augšējo�kreisās�puses�pogu����������
Atvērtajā�izvēlnē�izvēlieties�BLUETOOTH�un�nospiediet�[ievadīt]�
pogu�[O]�

4. Savienojiet D200 karšu lasītāju ar savu 
viedtālruni vai planšeti

1

2
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3 SOLIS  
Ar�[F2]�taustiņu�izvēlaties�BLUETOOTH�REŽĪMS,�apstipriniet�ar�
zaļo�pogu�[O]��(Paziņojums�BLUETOOTH�REŽĪMS�neuzrādās,�ja�
uz�ekrāna�rādās�paziņojums�IZSLĒGT��Lai�izslēgtu�BLUETOOTH�
izvēlamies�IZSLĒGT�un�apstipriniet�ar�zaļo�pogu�[O]�)

4 SOLIS  
Jāizvēlas�attiecīgais�režīms,�kas�atbilst�jūsu�tālrunim�vai�
planšetdatoram:�IESLĒGT�BR/EDR�–�ANDROID�un�IESLĒGT�BLE�
(Apple)�–�IOS,�izvēlne�jāapstiprina�ar�zaļo�pogu�[O]�

5 SOLIS  
Ar�[F1]�taustiņu�izvēlaties�IESLĒGT�un�apstipriniet�ar�zaļo�pogu�[O]�

6 SOLIS  
Ar�[F2]�taustiņu�izvēlaties�SAVIENOT�PĀRĪ�un�apstipriniet�ar�zaļo�
pogu�[O],�kad�D200�karšu�lasītāja�displejā�parādās�uzraksts�
SAVIENOŠANĀS�REŽĪMS,�tad�veicam�telefona�konfigurāciju�
skatoties�pēc�Jūsu�tālruņa�operētājsistēmas�

Android

Tālrunī�vai�planšetdatorā,�Bluetooth�iestatījumos,�atrodiet�D200�
iekārtu�(tās�nosaukums�būs�vienāds�ar�termināļa�seriālo�numuru,�
kas�ir�norādīts�uz�iekārtas)�un�izsauciet�iekārtu�savienošanu,�
spiežot�tālrunī�vai�planšetdatorā�uz�atrastās�D200�iekārtas��
Uzgaidiet�kamēr�tālrunī�vai�planšetdatora�un�D200�karšu�
lasītāja�ekrānā�parādās�savienošanas�pieprasījums��Pārbaudiet,�
ka�savienošanas�kods�tālrunī�vai�planšetdatorā�sakrīt�ar�
savienošanas�kodu,�kas�redzams�D200�karšu�lasītāja�ekrānā�

Nospiediet�[jā]/[Labi]�abās�ierīcēs,�lai�apstiprinātu�abu�ierīču�
savienojumu,�un�D200�karšu�lasītājā�ar�[F2]�taustiņu�apstipriniet�
savienojumu�

D200�karšu�lasītājā�ar�sarkano�taustiņu�[X]�izejiet�uz�sākumu�
ekrāna��
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Atveriet�Comfy�lietotni,�reģistrējieties�un�gaidiet�10-20�sekundes,�
kamēr�visi�trīs�savienojuma�indikatori�Comfy�lietotnē�ir�zaļā�krāsā�
un�D200�karšu�lasītāja�ekrānā�redzams�uzraksts�[GATAVS]���

�
IOS (Apple)

Tālrunī�vai�planšetdatorā�ieslēdziet�BLUETOOTH�(nemeklējiet�
D200�ierīci�BLUETOOTH�ierīču�sarakstā),�atveriet�Comfy�lietotni,�
reģistrējieties�un�gaidiet�10-20�sekundes,�kad�D200�karšu�
termināla�displejā�parādās�sešu�ciparu�kods,�ievadiet�to�iekārtā�
ar�kuru�vēlaties�savienot�un�apstipriniet�

D200�karšu�lasītājā�ar�[F2]�taustiņu�apstipriniet�savienojumu�

D200�karšu�lasītājā�ar�sarkano�taustiņu�[X]�izejiet�uz�sākumu�
ekrāna��

D200�karšu�lasītāja�ekrānā�redzams�uzraksts�[GATAVS]�

Ierīces�ir�savienotas,�varat�sākt�pieņemt�maksājumus�ar�karti�

� Ja neizdodas savienot D200 karšu lasītāju ar tālruni vai 
planšeti

� Atvienojiet�esošo�D200�savienojumu�tālrunī�vai�
planšetdatorā,�un�izveidojam�savienojumu�no�jauna��(12�
lpp�,�3�solis)

!
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Vienkārši�ieslēdziet�D200�karšu�lasītāju�ar�ieslēgšanas�pogu�
augšējā�labās�puses�stūrī��

Atveriet�Comfy�lietotni�un�reģistrējieties�

Būs�vajadzīgas�līdz�20�sekundēm,�lai�D200�karšu�lasītājs�pievie-
notos�viedtālrunim/�planšetdatoram��Kad�savienojums�ir�izveidots,�
D200�karšu�lasītāja�ekrānā�redzams�“Gatavs”��

5. Kā pievienot viedtālruni pie D200 karšu 
lasītāja, ja ierīces jau ir savienotas?
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Šis�ir�ātrākais�un�vienkāršākais�maksājumu�ar�karti�pieņemšanas�
veids��

Piezīme: Ar�šīs�funkcijas�palīdzību�jūs�nevarēsiet�izmantot�savu�
produktu�katalogu�un�izveidot�katalogu,�ko�papildināt,�lai�veiktu�
aprēķinu�un�pārskatītu�pārdodamos�produktus�vai�pakalpojumus��
Ātrās�pārdošanas�funkcija�ir�izveidota�tā,�lai�pieņemtu�tikai�
maksājumus�ar�karti�

Lai veiktu ātro pārdošanu, izpildīt šādus soļus:

1 SOLIS �
[ātrās�pārdošanas]�funkciju�no�galvenās�izvēlnes�

1. Kā pieņemt maksājumu, izmantojot ātro 
pārdošanu?

Maksājumu�ar�karti,�izmantojot�Comfy,�var�pieņemt�divos�veidos:�
[ātrā�pārdošana]�un�[kataloga�pārdošana]�

Kā veikt maksājumus  
ar karti?
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2 SOLIS �
Ievadiet�darījuma�summu�(EUR)�viedtālrunī/�planšetdatorā�un�
uzspiediet�[Maksāt]��

3 SOLIS�
Padodiet�D200�karšu�lasītāju�klientam�un�lūdziet�nolasīt�
bezkontakta�ierīci,�ievietot�viedkarti�vai�nolasīt�magnētiskās�
joslas�karti�un�ievadīt�PIN�kodu�

4 SOLIS �
Pārbaudiet�Comfy�lietotnes�ekrānu�(mobilajā�tālrunī�vai�
planšetdatorā)�un�pārliecinieties,�ka�maksājums�ir�apstiprināts�

2�SOLIS
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5 SOLIS �
Informējiet�klientu,�ka�ir�pieejama�
darījuma�kvīts�digitālā�formātā,�
jautājiet,�vai�klients�vēlas�saņemt�
digitālu�kvīti��Uzspiediet�[kvīts]�
pogu�viedtālrunī/�planšetdatorā��
Lūdziet�klientam�norādīt�
e-pasta�adresi�vai�mobilā�tālruņa�
numuru��Ievadiet�klienta�datus�
un�nospiediet�pogu,�lai�nosūtītu�
digitālo�kvīti�

Ja�viedtālrunis�ir�pievienots�
ārējam�drukātājam,�kas�atbalsta�
AirPrint�funkciju,�varat�izdrukāt�
kvīti��Ieslēdziet�ārējā�drukātāja�
lietotni,�nospiežot�[atvērt�kvīti]�
un�ar�[saglabāt]�pogu�

Kvīts�kopija�vienmēr�tiks�
saglabāta,�un�varat�atvērt�to�jebkurā�laikā,�
izmantojot�[darījuma]�funkciju�lietotnes�galvenajā�izvēlnē��

•� Ja�terminālī�parādās�norādījums,�ka�nepieciešams�kartes�
lietotāja�paraksts;�uzrakstiet�darījuma�informāciju�uz�
papīra�un�lūdziet�kartes�lietotāju�parakstīties�

•� Ja�klients�atsakās�norādīt�e-pasta�adresi�vai�tālruņa�
numuru,�bet�tomēr�pieprasa�darījuma�kvīti,�uzrakstiet�
darījuma�informāciju�ar�roku�uz�papīra�

5�SOLIS

!
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Ar�groza�pārdošanu�varat�nodrošināt�labāku�organizāciju�savā�ik-
dienas�pārdošanas�darbā��Izmantojot�šo�funkciju,�varat�pievienot�
produktus�no�sava�produktu�kataloga�un�iestatīt�daudzumus,�kas�
automātiski�aprēķina�kopējo�summu�samaksai��Tas�arī�atvieglo�
pārdošanas�darījumu�izsekošanu�pēc�tam�

Izmantojot�groza�pārdošanu,�varat�apstrādāt�gan�maksājumus�ar�
karti,�gan�maksājumus�skaidrā�naudā�

Lai pieņemtu maksājumu, izmantojot groza pārdošanu, veiciet 
šādas darbības:

1 SOLIS �
Izvēlieties�[groza�pārdošana]�funkciju�no�galvenās�izvēlnes�

2. Kā pieņemt 
maksājumu, 
izmantojot groza 
pārdošanu? 1�SOLIS
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2 SOLIS �
Uzspiediet�[+]�pogu�un�izvēlieties�produktu/preci,�ko�klients�
vēlas�nopirkt�

3 SOLIS �
Norādiet�atbilstošu�produkta/preces�daudzumu�

4 SOLIS �
Atkārtojiet�1��un�2��soli,�kamēr�pievienoti�visi�produkti/preces��
Uzspiediet�[Uzsākt�maksājumu]�pogu�

5 SOLIS �
Izvēlieties��apmaksas�metodi,�kam�priekšroku�dod�jūsu�klients�-�
apmaksa�skaidrā�naudā�vai�ar�karti�

2�SOLIS 3�SOLIS
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6 SOLIS �
Maksājumam�ar�karti,�padodiet�
D200�karšu�lasītāju�klientam�
un�lūdziet�nolasīt�mobilo�ierīci,�
ievietot�viedkarti�vai�nolasīt�
magnētiskās�joslas�karti�un�
ievadīt�PIN�kodu��

7 SOLIS �
Pārbaudiet�Comfy�lietotnes�
ekrānu�(mobilajā�tālrunī�
vai�planšetdatorā)�un�
pārliecinieties,�ka�maksājums�
ir�apstiprināts�

8 SOLIS �
Informējiet�klientu,�ka�ir�
pieejama�darījuma�kvīts�
digitālā�formātā,�jautājiet,�vai�
klients�vēlas�saņemt�digitālu�
kvīti��Uzspiediet�[kvīts]�pogu�
viedtālrunī/�planšetdatorā��

Lūdziet�klientam�norādīt�e-pasta�adresi��Ievadiet�klienta�datus�
un�nospiediet�pogu,�lai�nosūtītu�digitālo�kvīti��

4�SOLIS
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Ja�klients�atsakās�norādīt�e-pasta�adresi�vai�tālruņa�numuru,�bet�
tomēr�pieprasa�darījuma�kvīti,�uzrakstiet�darījuma�informāciju�ar�
roku�uz�papīra�formāta�kvīts��

Ja�viedtālrunis�ir�pievienots�ārējam�drukātājam,�kas�atbalsta�
AirPrint�funkciju,�varat�izdrukāt�kvīti��Ieslēdziet�ārējā�drukātāja�
lietotni,�nospiežot�[atvērt�kvīti]�un�ar�[saglabāt]�pogu�

Kvīts�kopija�vienmēr�tiks�saglabāta,�un�varat�atvērt�to�jebkurā�
laikā,�izmantojot�[darījuma]�funkciju�lietotnes�galvenajā�izvēlnē���
�

•� Ja�terminālī�parādās�norādījums,�ka�nepieciešams�kartes�
lietotāja�paraksts;�uzrakstiet�darījuma�informāciju�uz�
papīra�un�lūdziet�kartes�lietotāju�parakstīties�

•� Ja�klients�atsakās�norādīt�e-pasta�adresi�vai�tālruņa�
numuru,�bet�tomēr�pieprasa�darījuma�kvīti,�uzrakstiet�
darījuma�informāciju�ar�roku�uz�papīra�

!



o

22

Ja�maksājums�ir�atteikts,�jūs�nedrīkstat�izsniegt�preces/�sniegt�
pakalpojumus�klientam,�jo�maksājumu�nevar�izpildīt���Informējiet�
klientu,�ka�darījums�ir�atteikts�un�lūdziet�klientam�veikt�samaksu�
ar�citu�karti�vai�citādi�(piem�,�skaidru�naudu)��

Biežāk�sastopamie�atteikumu�kodi�

01, 05 atteikums �
Klienta�banka�(kartes�izdevējs)�ir�norādījis,�ka�ir�problēma�ar�
karti��Lūdziet�kartes�īpašniekam�maksāt�ar�citu�karti�vai�skaidrā�
naudā�un�iesakiet�klientam�sazināties�ar�banku�

02 atteikums�
Klienta�banka�(kartes�izdevējs)�ir�norādījis,�ka�ir�problēma�ar�
karti��Lūdziet�kartes�lietotāju�samaksāt�ar�citu�karti�vai�skaidrā�
naudā�un�iesakiet�sazināties�ar�banku��Sazinieties�ar�Worldline�
Klientu�servisa�centru,�lai�noskaidrotu�iemeslu,�kāpēc�karte�ir�
noraidīta�

04, 41, 43�
Atņemt�karti�Informējiet�kartes�lietotāju,�ka�klienta�banka�(kartes�
izdevējs)�ir�devusi�rīkojumu�atņemt�karti,�ka�kartes�lietotājs�nav�
samaksājis�par�pirkumu,�lūdziet�kartes�lietotāju�maksāt�ar�citu�
karti�vai�skaidrā�naudā�un�informējiet,�ka�neatdosiet�karti�tās�
lietotājam��Paturiet�karti�tikai�tādā�gadījumā,�ja�to�darīt�ir�droši���

58 �
Lūdziet�kartes�lietotāju�samaksāt�ar�citu�karti�vai�skaidrā�naudā��
Reģistrējiet�kartes,�ar�kuru�kartes�lietotājs�mēģināja�norēķināties,�
veidu�un�sazinieties�ar�banku,�ar�kuru�jums�ir�līgums�par�kartes�
pieņemšanu,�un�informējiet,�ka�nevarējāt�apstrādāt�darījumu�ar�
konkrēto�kartes�veidu��

51 �
Informējiet�kartes�lietotāju,�ka�kartes�kontā�nepietiek�naudas,�lai�

3��Ko�darīt,�ja�darījums�ar�maksājums�karti�ir�
atteikts?
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veiktu�pirkumu��Lūdziet�kartes�lietotāju�samaksāt�ar�citu�karti�vai�
skaidrā�naudā��

57 �
Darījums�nav�atļauts��Informējiet�kartes�lietotāju,�ka�kartes�izdevē-
jbanka�ir�atteikusi�šo�darījumu,�iesakiet�kartes�lietotājam�sazināties�
ar�savu�banku��Lūdziet�kartes�lietotāju�samaksāt�ar�citu�karti�vai�
skaidrā�naudā���

61 �
Pārsniegts�darījuma�limits��Informējiet�kartes��lietotāju,�ka�
izdevējbanka�ir�atteikusi�šo�darījumu,�jo�ir�pārsniegts�kartes�darī-
jumu�limits,�iesakiet�kartes�lietotājam�sazināties�ar�savu�banku��
Lūdziet�kartes�lietotāju�samaksāt�ar�citu�karti�vai�skaidrā�naudā���

75 �
Bloķēts�kartes�PIN��Informējiet�kartes�lietotāju,�ka�izdevējbanka�ir�
atteikusi�darījumu,�iesakiet�klientam�sazināties�ar�banku���Lūdziet�
klientu�maksāt�skaidrā�naudā�vai�ar�citu�karti��

91, 92, 96 �
Tehniska�problēma�autorizācijas�sistēmās��Lūdziet�kartes�lie-
totāju�maksāt�ar�citu�karti��Ja�darījumus�nav�iespējams�veikt�ne�
ar�vienu�karti,�sazinieties�ar�Worldline�Klientu�servisa�centru�un�
rīkojieties�saskaņā�ar�sniegtajiem�norādījumiem��Varat�mēģināt�
vēlreiz�apstrādāt�darījumu�vēlāk��

Z3, CE, LC, TO, ND - Komunikāciju kļūdas�
Pārstartējiet�D200�karšu�lasītāju�(izslēdziet�un�ieslēdziet�to)�un�
mēģiniet�apstrādāt�darījumu�vēlreiz��Ja�kļūda�atkārtojas,�pārba-
udiet�interneta�savienojumu�ar�viedtālruni/�planšetdatoru��Ja�ar�
savienojumu�viss�kārtībā,�sazinieties�ar�Worldline�Klientu�servisa�
centru�un�ziņojiet�par�problēmu��

Ja�terminālī��ir�citi�atteikumu�kodi,�kas�šeit�nav�aprakstīti,�vai�
neesat�pārliecināts�par�darījuma�iznākumu,�sazinieties�ar�Worldli-
ne�Klientu�servisa�centru��
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Ja�jūs:
•� esat�paņēmis�no�klienta�nepa-
reizu�summu,�vai;

•� ja�klients�atgriež�nopirktās�preces/�atsakās�no�pakalpojuma,�
pirms�jūs�esat�noslēdzis�dienu,�jums�jāatceļ�konkrētais�darī-
jums��

� Ja�klients�atgriež�nopirktās�preces�pēc�tam,�kad�jūs�
noslēdzāt�biznesa�dienu�(darījumi�nosūtīti�uz�banku�
apmaksai),�varat�veikt�atmaksu�Worldline�Merchant�Portal�
tīmekļa�vietnē,�ja�jums�tam�ir�piekļuve��Lai�saņemtu�vairāk�
informācijas,�sazinieties�ar�Worldline�Klientu�servisa�
centru�

4. Kā atcelt darījumu?
1�SOLIS

!



o

25

2�SOLIS 3�SOLIS

1 SOLIS��
Uzspiediet�uz�izvēlnes�[darījumi]�

2 SOLIS �
Uzspiediet�uz�pirmās�ikonas�(pašreizējā�diena)�

3 SOLIS �
Atrodiet�darījumu,�ko�vēlaties�atcelt,�un�uzspiediet�uz�darījuma�
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4�SOLIS

4 SOLIS�
Uzspiediet�Atgriezt�nestandarta�summu�pogu�

5 SOLIS�
Ievadiet�atgriežamo�summu�un�nospiediet�ATGRIEZT�NAUDU�

5�SOLIS
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Varat�izveidot�produktu�KATALOGU,�kurā�ir�visi�pakalpojumi/
preces,�ko�pārdodat�vai�piegādājat��Tas�paātrina�pārdošanas�
procesu,�izmantojot�kataloga�pārdošanas�metodi�

Varat�sagrupēt�līdzīgus�pakalpojumus/precesmapēs�-�Kategorija��
Piešķiriet�kategorijai�atbilstošu�nosaukumu�un�pievienojiet�
atbilstošos�pakalpojumus/preces��Pakalpojumu/preču�skaits,�ko�
var�pievienot�kategorijai,�nav�ierobežots��

Lai pievienotu pakalpojumus/precesvai kategorijas, izpildiet 
šeit norādītās darbības: 

Kā izveidot produktu 
katalogu?



o

28

1 SOLIS �
Uzspiest�[katalogs]�galvenajā�izvēlnē��Uzspiest�[+]�pogu��Tad�
ievadiet�pakalpojumus/precesvai�kategorijas�nosaukumu,�ko�
vēlaties�izveidot�

2 SOLIS �
Ievadiet�pakalpojumus/precesnosaukumu,�ievadiet�cenu,�
produkta�mērvienību�(piem�,�vienības,�kg��pāris,�litri,�u�c�),�
izvēlieties�kategoriju�un�nospiediet�[saglabāt]�

Ja�vēlaties�dzēst�vai�rediģēt�izveidotu�produktu,�nospiediet�
trīspunkti,�kas�atrodas�kategorijas�vai�pakalpojuma/preces�labajā�
pusē��

2�SOLIS1�SOLIS
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Visi�veiktie�darījumi�apskatāmi�Comfy�lietotnē��Tā�sniedz�ātru�
pārskatu�par�pārdošanas�kopsummām,�kas�veikti�ar�maksājumu�
kartēm�vai�skaidrā�naudā,�kā�arī�atteiktajiem�un�atceltajiem�
darījumiem�

Darījumu�vēsturē�atradīsiet�darījuma�kvītis,�darījumu�informāciju,�
norādi�par�vietu,�kur�veikta�pārdošana,�kādi�produkti�pārdoti�un�
kuri�darījumi�atcelti,�kā�arī�visus�veiktos�darījumus��

Kā apskatīt veiktos 
darījumus?



o

30

1 SOLIS �
Uzspiest�[darījumi]�galvenajā�izvēlnē��Comfy�lietotne�parādīs�
sarakstu,�kas�ir�sagrupēts�pa�dienām�un�ietver�darījumu�
kopsavilkumu,�tostarp�kopējo�darījumu�skaitu�un�kopējo�
pārdošanas�summu�maksājumiem�ar�maksājumu�kartēm�un�
skaidrā�naudā�

2 SOLIS �
Uzspiediet�uz�dienas,�ko�vēlaties�pārskatīt��Comfy�lietotne�
parādīs�visus�darījumus�šajā�konkrētajā�dienā��Sarakstu�ir�
iespējams�filtrēt�atbilstoši�savām�vajadzībām�

2�SOLIS1�SOLIS
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3�SOLIS 4�SOLIS

3 SOLIS �
Lai�apskatītu�darījuma�informāciju,�uzspiediet�uz�attiecīgā�
darījuma�un�iznirstošajā�izvēlnē�uzspiediet�pogu�[detaļas]�

4 SOLIS �
Lai�apskatītu�darījuma�kvīti,�uzspiediet�uz�attiecīgā�darījuma�un�
iznirstošajā�izvēlnē�uzspiediet�pogu�[kvīts]�
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Jums�jānosūta�visi�darījumi�uz�banku�reizi�24�stundās,�lai�
bankā�veiktu�norēķinus��Parasti�saņemsiet�līdzekļus�savā�kontā�
nākamajā�darba�dienā�pēc�tam,�kad�esat�nosūtījis�darījumus�
norēķinam�

1 SOLIS�
Nospiediet�uz�izvēlnes�[norēķini]�galvenajā�izvēlnē�un�redzēsiet�
nosūtīto�darījumu�sarakstu���

2 SOLIS�
Lai�nosūtītu�darījumu�uz�banku,�nospiediet�[Slēgt�norēķinu�dienu�
manuāli]�pogu�ekrāna�apakšējā�daļā��

3 SOLIS�
Pagaidiet,�kamēr�darījums�ir�nosūtīts�-�Comfy�lietotnē�parādīsies�
apstiprinājuma�ziņa�(viedtālruņa/�planšetdatora�ekrānā)�

�

Kā nosūtīt darījumus uz 
banku norēķiniem?
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Jūsu�darījumi�tiek�automātiski�
saglabāti��Ja�viedtālrunis�ir�pie-
vienots�ārējam�drukātājam,�kas�
atbalsta�AirPrint�funkciju,�varat�
izdrukāt�darījumu�atskaites�
kvīti��Ieslēdziet�ārējā�drukātāja�
lietotni,�nospiežot�[atvērt�kvīti]�
un�ar�[saglabāt]�pogu�

Varat�arī�iestatīt�datumu�un�
laiku,�lai�automātiski�nosūtītu�
darījumus�uz�Banku�apmak-
sai,�lietotnes�[iestatījumos],�
nospiežot�[Norēķinu�dienas�
slēgšanas�laiks]��

�
�
�

•� Norēķins�jāveic�reizi�24�stundās,�pretējā�gadījumā�
nevarēsiet�apstrādāt�jaunus�karšu�maksājumus��Līdzekļus�
bankas�kontā�saņemsiet�tikai�pēc�tam,�kad�darījumi�būs�
nosūtīti�uz�Banku�

•� Lai�notiktu�automātiska�datu�sūtīšana�uz�banku,�
noteiktajā�laikā�karšu�karšu�lasītājam�D200�un�
viedtālrunim�(vai�planšetei)�ir�jābūt�ieslēgtam�un�
pieslēgtam�WiFi�tīklam�vai�mobilajam�operatoram,�un�
savienotam�ar�karšu�lasītāju�D200��

�

1�SOLIS

!
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IESTATĪJUMI

1

2

3
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Comfy�izmantošana,�ikreiz�autentificējoties�ar�savu�lietotāja�
vārdu�un��paroli�visas�dienas�garumā,�var�būt�apgrūtinoša��
Vieglāka�reģistrēšanās�procedūra�ir�autentificēšanās�ar�
PIN�Comfy�lietotnē��Šī�drošības�un�ātrās�autentifikācijas�
funkcija�ļauj�ātri�reģistrēties�savā�kontā,�izmantojot�4�ciparu�
autentifikācijas�PIN�kodu���

1� [Ieeja�ar�PIN]�var�iespējot�lietotnes�[iestatījumos]�

2� Varat�nomainīt�lietotnes�lietotāja�saskarnes�valodu�uz�
jebkuru�no�šeit�norādītajām:�latviešu,�lietuviešu,�igauņu�
un�angļu��Atveriet�lietotnes�[iestatījumi]�un�nospiediet�
[lietotnes�valoda]�

Kas ir ātrās 
autentifikācijas PIN 
kods?

Kā nomainīt 
lietotnes valodu?
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Lai�atjauninātu�D200�karšu�lasītāja�programmatūru�un�
parametrus,�jānospiež�[atjauninot�karšu�lasītāja�parametrus]�
lietotnes�[iestatījumos]��Pirms�darba�turpināšanas�pārliecinieties,�
ka�D200�karšu�lasītājs�ir�pievienots�lietotnei��Pārliecinieties�arī,�
ka�visi�šajā�dienā�apstrādātie�darījumi�pirms�atjaunināšanas�ir�
nosūtīti�uz�banku�

3� Ja�esat�nomainījis�savu�viedtālruni�vai�pārinstalējis�Comfy�
lietotni�citu�iemeslu�dēļ,�reģistrējieties�savā�kontā�un�
nospiediet�[Datu�rezerves�kopēšana]�pogu�lietotnes�
[iestatījumos)��Tādējādi�tiks�lejupielādēta�visa�jūsu�darījumu�
vēsture�un�produktu�katalogs�no�Comfy�servera�

Kā atjaunināt D200 
karšu lasītāja 
programmatūru?

Ko darīt, ja esmu 
nomainījis savu 
viedtālruni?
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Ja�esat�aizmirsis�savu�Comfy�konta�paroli,�sazinieties�ar�
Worldline�Klientu�servisa�centru��Mēs�uzdosim�vairākus�drošības�
jautājumus�autentifikācijai�un�nosūtīsim�jums�pagaidu�paroli�ar�
īsziņu�

Ja�esat�aizmirsis�savu�Comfy�PIN�kodu,�reģistrējieties,�
izmantojot�oriģinālos�datus�(lietotāja�vārdu�un�paroli)���
Pēc�tam�varat�nomainīt�PIN�kodu�lietotnē�[iestatījumi]��

Ko darīt, ja esmu 
aizmirsis savu paroli?

Ko darīt, ja esmu 
aizmirsis savu PIN 
kodu?
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D200�karšu�lasītājs�atbilst�tām�pašām�drošības�prasībām�kā�citi�
karšu�pieņemšanas�termināli�parastajos�mazumtirdzniecības�
veikalos��

Comfy�lietotnē�maksājumu�karšu�dati�netiek�saglabāti��
Maksājumu�karšu�datu�apstrāde�notiek�D200�karšu�lasītājā�–�
lasītājs�šifrē�datus�un�nosūta�tos�tieši�uz�Worldline�apstrādes�
centru�–�saskaņā�ar�Maksājumu�karšu�nozares�datu�drošības�
standarta�(PCI�DSS)�prasībām��

Ja�D200�karšu�lasītājs�tiek�nozaudēts,�nozagts�vai�ir�nomainīts,�
nekavējoties�sazinieties�ar�Worldline�Klientu�servisa�centru,�
nospiežot�apakšējo�pogu�Comfy�lietotnē�

Ievērojiet D200 karšu lasītāja vispārējās drošības instrukcijas:
•� Izmantojiet�tikai�komplektā�pievienoto�AC�adapteri��Ja�tiek�
izmantots�cits�adapteris,�pastāv�ierīces�bojāšanas,�sprādziena�
un�ugunsgrēka�risks��

•� Nekad�nepakļaujiet�D200�karšu�lasītāju�ekstrēmu�tempe-
ratūru�iedarbībai��Pastāv�sprādziena�un�ugunsgrēka�risks��
Ja�no�D200�karšu�lasītāja�parādās�dūmi,�neparastas�smakas�
vai�skaņas,�tūlīt�izslēdziet�to�un�sazinieties�ar�Worldline,�lai�
saņemtu�tehnisko�atbalstu��

•� Nemēģiniet�remontēt�D200�karšu�lasītāju��D200�karšu�lasītāja�
remontu�drīkst�veikt�tikai�Worldline�servisa�speciālisti��

•� Nepieļaujiet�svešķermeņu�iekrišanu�D200�karšu�lasītājā��
Svešķermeņu�iekļūšana�ierīcē�var�izraisīt�ugunsgrēku�vai�strā-
vas�triecienu��

•� Darbiniet�D200�karšu�lasītāju�tikai�ar�komplektā�pievienotajiem�
piederumiem��Citu�piederumu�izmantošana�var�izraisīt�karšu�
lasītāja�darbības�traucējumus��

Drošība un apkope
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•� Nepakļaujiet�D200�karšu�lasītāju�ekstrēmu�laika�apstākļu�
iedarbībai,�piemēram,�lietus,�krusa,�spēcīgs�saules�starojums�
vai�sniegs��

•� Neievietojiet�nekādus�objektus,�kas�neatbilst�konkrētajam�
mērķim,�D200�karšu�lasītāja�korpusa�atverēs�vai�karšu�lasītā-
jos��Tas�izraisīs�D200�karšu�lasītāja(u)�bojājumu��

•� D200�karšu�lasītājs�nav�rotaļlieta�–�glabājiet�D200�karšu�lasītā-
ju�un�komplektā�pievienotos�piederumus�bērniem�nepiee-
jamā�vietā,�lai�nepieļautu,�ka�bērni�norij�kādas�sīkas�detaļas�
–�aizrīšanās,�nosmakšanas,�savainošanās�risks!,�Lasītāja,�tā�
piederumu�bojājumi!�

•� D200�karšu�lasītājam�nav�detaļu,�kam�nepieciešama�apkope��
Ja�D200�karšu�lasītājs�tiek�atvērts,�vairs�nav�spēkā�garantija��

•� Nenometiet�ierīci�zemē,�neatsitiet�un�nekratiet�to��Nerūpīgas�
apiešanās�rezultātā�D200�karšu�lasītājs�nebūs�izmantojams�un�
vairs�nebūs�spēkā�garantija��

Akumulatora pakas drošības informācija
•� Lietojiet�tikai�komplektā�piegādāto�akumulatora�paku��
Nepieļaujiet�akumulatora�pakas�atrašanos�temperatūrā,�
kas�zemāka�par�-20°C�vai�augstāka�par�70°C���Nepieļaujiet�
akumulatora�kontaktu�īssavienojumu�–�pastāv�eksplozijas,�
ugunsgrēka�risks!

•� Lietojiet�tikai�komplektā�piegādāto�uzlādes�ierīci��Nepieļau-
jiet�akumulatoru�pakas�deformāciju!��Neizjaukt,�nepārdurt�un�
nebojāt�akumulatoru�paku!

Apkope  
Ierīces�tīrīšanai�neizmantojiet�agresīvas�ķimikālijas,�tīrīšanas�
šķīdumus�vai�spēcīgus�mazgāšanas�līdzekļus��Neizmantojiet�
saspiestu�gaisu,�lai�attīrītu�ierīci�vai�tās�daļas�no�putekļiem��
Izvairieties�no�skārienjutīgā�ekrāna�virsmas�skrāpējumiem��
Pārliecinieties,�ka�uzlādes�kontakti�tiek�uzturēti�tīri�



o

40

1. Kartes�numurs,�kartes�derīguma�termiņš�un�kartes�īpaš-
nieka�vārds�ir�konfidenciāla�informācija,�ko�nepieciešams�
atbilstoši�aizsargāt��Kartes�īpašnieka�datus�apstrādā�Card�
Reader�[Karšu�lasītājs]�–�droša�ierīce,�kas�arī�jāaizsargā�un�
jāsaglabā��Precīzas�prasības�par�nepieciešamajiem�drošības�
pasākumiem�ir�pieejamas�tīmeklī:�https://www.pcisecu-
ritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml�

2. Komersantam�ir�stingri�aizliegts�diskriminēt�klientus��Apkal-
pots�tiek�ikviens�klients�neatkarīgi�no�viņa�vecuma,�dzimuma�
vai�tautības�saskaņā�ar�šo�noteikumu,�likumu,�regulu�un�citu�
attiecīgo�dokumentu�prasībām��

4. Līgumā�starp�komersantu�un�banku�par�maksājumu�karšu�
pieņemšanu�var�būt�noteiktas�īpašas�un/�vai�papildu�
prasības,�kas�jāizpilda�komersantam,�lai�identificētu�kartes�
īpašnieku�un/�vai�darījumu��Komersantam�ir�jāizstrādā�
iekšējās�procedūras,�kurās�atspoguļotas�šīs�prasības,�un�
jānodrošina�to�pieejamība�visiem�attiecīgajiem�darbiniekiem,�
kā�arī�jānodrošina,�ka�šīs�prasības�tiek�izpildītas��

4. Ja�bankas�vai�Worldline�darbinieki�iesniedz�uzņēmumam�
pieprasījumus�par�dokumentiem�(e-pasts,�fakss,�vēstule,�
u�c�),�tas�liecina,�ka�klients�ir�apstrīdējis�darījumu��Atbildes�
uz�šādiem�pieprasījumiem�jāsniedz�noteiktajā�termiņā,�
norādot�visu�pieprasīto�informāciju�pēc�iespējas�augstā-

Svarīgi! Vispārīga 
informācija par 
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kas�kvalitātes�formātā,�pretējā�gadījumā�uzņēmumam�var�
piemērot�finansiālu�sodu��Ienākošie�dokumentu�pieprasījumi�
un�atbildes�uz�tiem�jāreģistrē�uzņēmuma�reģistros��Jāievēro�
Noteikumu�1��punktā�noteiktās�prasības��

5. Ja�jebkurā�darījuma�brīdī�rodas�šaubas�par�karti�vai�kartes�
lietotāju,�jums�jāzvana�Worldline�Klientu�atbalsta�centram�un�
jāpieprasa�“Autorizācija�kods�10”�

� Autorizācija�Kods�10�ir�tirgotāja�paziņojums�kartes�izdevējam�
par�aizdomīgu�darbību�-�nebrīdinot�klientu��Autorizācija�kods�
10�zvana�laikā�jums�var�lūgt�norādīt�informāciju�par�darīju-
mu��Jūsu�zvans�tiks�pāradresēts�kartes�izdevēja�īpašajam�
operatoram,�kas�sniegs�norādījumus�par�nepieciešamo�
rīcību�

� Autorizācija�kods�10�zvana�laikā�centieties:
•� saglabājiet�mieru,�lai�nesatrauktu�cilvēku,�kas�iedevis�
karti;

•� turiet�karti�rokās,�lai�varētu�atbildēt�uz�jautājumiem�par�to;�
•� atbildiet�uz�operatora�jautājumiem�normālā�balss�tonī�
vienkārši�ar�“jā”�vai�“nē”;�

•� sekojiet�operatora�norādījumiem;
•� nemēģiniet�konfrontēt�vai�aizturēt�klientu;
•� ja�nepieciešams�informēt�policiju,�to�izdarīs�operators,�
kamēr�jūs�turpināt�sarunu�

6. Gadījumos,�kad�valsts�policijas�pārstāvji�veic�krimināliz-
meklēšanu,�kas�uzsākta�sakarā�ar�aizdomām�par�nelikumīgu�
maksājuma�karšu�izmantošanu,�un�policija�ir�ieradusies�
uzņēmumā,�lai�paņemtu�termināla�kvītis�kā�pierādījumus:�
a) pieprasiet�policijas�pārstāvjiem�iesniegt�paņemto�ter-
mināla�kvīšu�kopijas;�

b) uzglabājiet�šādi�iesniegto�kvīšu�kopijas�kopā�ar�policijas�
aktu�uzņēmuma�lietvedībā��

7. Ja�uzņēmuma�telpās�darbojas�video�novērošanas�(CCTV)�
sistēmas,�pārliecinieties,�ka�brīdī,�kad�kartes�īpašnieks�ieva-
da�PIN�kodu,�CCTV�nefilmētu�PIN�ievadīšanas�ierīci��
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8. Iesniedziet�atņemtās�kartes�kopā�ar�darījumu�kvītīm�un/�
vai�autorizācija�kods�10�pārbaudes�kodiem�Worldline�Latvia�
(Rīga,�Dzirnavu�iela�37,�LV-1010)�personiski�vai�ar�ierakstītu�
vēstuli�(tādā�gadījumā�pievienojiet�īsu�notikuma�aprakstu�un�
savu�kontaktinformāciju)�vai�bankas,�ar�kuru�noslēgts�l īgums�
par�karšu�pieņemšanu,�tuvākajā�filiālē�

9. Veiciet�darījumu��Pārliecinieties,�ka�darījums�ir�apstiprināts�
un�uz�kvīts�ir�redzams�autorizācijas�kods��Pārliecinieties,�ka�
darījuma�summa,�kas�norādīta�uz�kvīts,�atbilst�faktiskajai�
pirkuma�summai��

10. Ja�to�prasa�D200�Karšu�lasītājs,�terminālis�parāda�norādīju-
mu,�ka�nepieciešams�kartes�īpašnieka�pašrocīgs�paraksts;�
uzrakstiet�darījuma�informāciju�uz�papīra�un�lūdziet�kartes�
īpašnieku�parakstīties�

11. Ja�viss�ir�pareizi,�atdodiet�maksājumu�karti�klientam�
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