
 

16.011 DAGTOTALEN C-TAP 10 INSTRUCTIE  

 

1 
 

INTRODUCTIE DAGTOTALEN 
 
Uw betaalautomaat wordt binnenkort of is inmiddels geüpdatet met de meest recente softwareversie. Hierin zijn 

een aantal wijzigingen doorgevoerd waaronder de manier waarop u uw dagtotalen uitdraait. In deze korte uitleg 

vindt u informatie over de nieuwe totaalopties (ook in vergelijk met de voorgaande dagtotalen). Hoe u de nieuwe 

dagtotalen kunt raadplegen, leest u op de achterzijde van deze instructie. 

 

VOORGAANDE SITUATIE 
 

► Melding op beeldscherm: KIES BETAALWIJZE + TOT & BON 

 

 

► Toegang tot totaalmenu: functietoets “TOT” (onder het beeldscherm)  

 

 

 

Binnen de voorgaande software-omgeving had u de volgende totaalopties: 

Opties oude situatie      Korte omschrijving 

X-Totaal 
 Tussentijds totaalrapport gekoppeld aan de Z-totalen.  
 Bij het kiezen van deze optie worden de tellers niet op nul gezet. 

Z-Totaal 
 Totaalrapport van een door u bepaalde (dag)periode. 

 Tellers worden weer op ‘0’ gezet zodra u deze optie kiest.  

Totalen Pin/Creditcard 

 Totaalrapport zoals bekend bij uw transactieverwerker(s). 
 De dagperiode wordt bepaald door de transactieverwerker.  

Dagperiode Equens: 22h00-22h00, CCV & Worldline: 00h00-24h00 
 Optioneel was het mogelijk om via deze optie uw kopiebonnen uit te draaien. 

 

     

NIEUWE SITUATIE 
 
► Melding op beeldscherm: UW KAART AUB of <OK> + TYPES & MAN. 

 

► Toegang tot totaalmenu:  of    toets op toetsenbord 

 
 

Binnen de nieuwe software-omgeving zijn de volgende totaalopties mogelijk:  

Opties nieuwe situatie      Keuzeadvies 

Dagtotalen 

 Te adviseren voor gebruikers die voorheen gebruikmaakten van de X/Z-Totalen  
en die ná 24h00 geen transacties accepteren en vóór 24h00 de totalen willen 

uitdraaien.  
 De tellers worden standaard om 24h00 op ‘0’ gezet. 

Shifttotalen 

 Te adviseren voor gebruikers die voorheen gebruikmaakten van de X/Z-Totalen  

en die na 24h00 transacties accepteren en totalen na 24h00 uit willen draaien. 
 De (dag)periode kunt u zelf bepalen doordat u zelf het moment kiest wanneer u 

de tellers op ‘0’ zet. 

Financiële Tellers 
 Te adviseren voor gebruikers die voorheen gebruikmaakten van de Totalen 

Pin/Creditcard. 
 De (dag)periode wordt bepaald door de transactieverwerker(s). 

Ticket 10 dagen 

 Nieuwe totaaloptie waarbij u totaaloverzicht ontvangt van de dagtotalen 
voorgaande 10 dagen.  

 Te adviseren voor gebruikers die ná 24h00 geen transacties accepteren en vóór 
24h00 de totalen willen uitdraaien. 
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Hieronder vindt u een beknopt overzicht met de nieuwe opties inclusief kenmerken en hoe u deze totaalopties 

kunt uitdraaien. Zie voor meer informatie de uitgebreide (CTAP10) handleiding op www.pinnen.nl. 

 

Dagtotalen 

uitdraaien 

 

Druk op  ► Kies 4. OTHER CARDS ► Kies 1. DAGTOTALEN  

 Totaaluitdraai van de huidige dag tussen 00h00 en 24h00.  

 Om 24h00 wordt de teller automatisch teruggezet naar ‘0’. 

 Dit totaaloverzicht wordt bijgehouden op de automaat en kan gedurende de dag 

meerdere keren worden geraadpleegd. Bij het selecteren van de deze totaaloptie wordt 

de teller niet op ‘0’ gezet.  
 

 

Shifttotalen 

uitdraaien 

 

Druk op  ► Kies 4. OTHER CARDS ► Kies 1. SHIFT TOTALEN  

 Totaaluitdraai van een door u bepaalde periode. 

 Om shifttotalen te kunnen gebruiken, is een éénmalige activatie nodig (zie punt 1). 

 De teller wordt naar ‘0’ teruggezet als u de periode afsluit via een extra handmatige 

actie: shift sluiten (zie punt 2). Draai dus eerst de SHIFT TOTALEN uit en sluit dan de 

periode (teller op ‘0 ‘) door de actie: SHIFT SLUITEN. 

 Voor het afsluiten van een shift heeft een paswoord nodig. Deze vindt u terug in de 

begeleidende brief. 

1] Activatie 

(éénmalig) 

Druk op <MENU> ► Kies 4. OTHER CARDS ► Kies 4. PARAMETERS  

► Kies 2. TERMINAL SETUP ► Voer ADM. PASWOORD in + <OK>  

► Kies 5. SHIFT MODE ► Druk op ACTIEF +<OK>  

2] Shift sluiten 

(na iedere shift) 

Druk op <MENU> ► Kies 4. OTHER CARDS ► Kies 4. PARAMETERS  

► Kies 2. TERMINAL SETUP ► Voer ADM. PASWOORD in + <OK>  

► Kies 5. SHIFT MODE ► Kies 2. SLUITEN SHIFT ► Druk op <OK> 
 

 

Financiële 

tellers 

uitdraaien 

 

  

Druk op  ► Kies 4. OTHER CARDS ► Kies 5. TOTALEN  

► Voer ADM. PASWOORD in + <OK> ► Kies 2. FINANCIËLE TELLERS  

► Kies 3. BEIDE ► Kies 1. ALLE KAARTEN 

 Totaaluitdraai van de vorige en/of huidige dagperiode zoals bekend bij uw 

transactieverwerker(s). 

 De dagperiode wordt bepaald door de transactieverwerker.  

Dagperiode Equens: 22h00-22h00, CCV & Worldline: 00h00-24h00. 

 Voor deze optie is een paswoord nodig. Deze vindt u terug in de begeleidende brief. 
 

 

Ticket 10 

dagen 

uitdraaien 

 

Druk op  ► Kies 4. OTHER CARDS ►  Kies 5. TOTALEN  

► Voer ADM. PASWOORD in + <OK> ► Kies 1. TICKET 10 DAGEN 

 Totaaluitdraai van de dagtotalen van de afgelopen 10 dagen opgesplitst per dag.  

 Voor deze optie is een paswoord nodig. Deze vindt u terug in de begeleidende brief. 

 


