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VERANTWOORDING 

 

De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging 

en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V. 

De inhoud van dit document, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo’s, 

teksten, beelden zijn de eigendom van Atos Worldline N.V. en zijn beschermd door de wet 

van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere 

toepasbare wetgeving. 

 

XENTISSIMO en het Banksys logo zijn handelsmerk van Atos Worldline NV. ARM is een 

geregistreerd handelsmerk van ARM Limited. 

 

De inhoud van het document mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in 

opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Atos 

Worldline N.V. 

 

Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit dit document voor niet-

commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele 

informatie in dit document het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal 

dat eigendom is van Atos Worldline N.V.  

  

Atos Worldline N.V. besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van dit document en 

streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Atos Worldline N.V. voorziet echter 

geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de technologie die in dit document 

beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd “as is”  aan de partijen zonder enige 

garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde 

en de geschiktheid voor een bepaald doel. Atos Worldline N.V. is niet verantwoordelijk of 

aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, 

product of proces die in dit document vervat zijn. 

 

Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Atos 

Worldline N.V. noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of 

agenten verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie 

zoals beschreven in dit document (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, 

onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst). 

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.  In 

geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de 

rechtbanken van Amsterdam bevoegd. 
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1. INLEIDING 

 

Wij feliciteren u met uw keuze voor de XENTISSIMO. 

 

De XENTISSIMO is een compacte draagbare betaalautomaat die heel wat 

mogelijkheden biedt. Dit hoogtechnologisch toestel aanvaardt verschillende 

betaalkaarten zoals PIN, Chipknip en Creditcards.  

 

Deze “Transactiegids”  is uitsluitend gericht op de betaaltoepassingen van uw 

betaalautomaat, met name de manier waarop u te werk moet gaan om 

betaaltransacties te verrichten via Pin, Chipknip en Creditcards. U heeft beslist 

welke van deze betaalopties voor uw zaak de interessantste zijn. Afhankelijk 

van de gekozen opties verwijzen we naar het hoofdstuk over PIN, Chipknip of 

Creditcard. 

  

Voor de algemene functies die van toepassing zijn op de hele betaalautomaat 

en de installatie ervan, verwijzen we naar de XENTISSIMO “ Installatiegids” . 

Deze “ Installatiegids”  kunt u downloaden op www.Atos Worldline.nl/Voor Atos 

Worldline klanten/Handleidingen. 

 

1.1  Gebruikte terminologie 
 

Acquirer Het bedrijf waarmee u een of meerdere contracten 

heeft afgesloten voor het accepteren van bepaalde 

kaarttypen. Bijvoorbeeld: ING, Fortis Bank, AWL 

en EMS card. 

 

Automaatcode Het identificatiekenmerk van uw betaalautomaat. 

 

C-Tap Protocol tussen de betaalautomaat en de host op 

basis van EMV-specificaties. 

 

Host De organisatie die elektronische betaaltransacties 

verwerkt. Binnen Nederland zijn momenteel drie 

bedrijven actief: AWL, EQUENS en CCV.  

 

EMV De nieuwe internationale standaard voor 

betalingen en geldopnames met creditcards en 

bankpassen. Een belangrijke verandering is de 

vervanging van de magneetstrip door een chip met 

pincode. 

 

Kaarttype Soort betaalkaart. Bijvoorbeeld: Bank- of Giropas, 

VISA en MASTERCARD. 

 

http://www.banksys.nl/Voor
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2. DE BETAALAUTOMAAT OPSTARTEN 

 

Wanneer u de betaalautomaat (m.b.v. de bijgeleverde adapter) op de 

elektriciteitsnet heeft aangesloten en de betaalautomaat (automatisch) de nodige 

controles heeft uitgevoerd, verschijnt het volgende basisscherm.  

 

 
 

Wanneer de betaalautomaat niet op het elektriciteitsnet is aangesloten roept u 

het basisscherm op door op de gele <CORR> toets te drukken.     

Corr
On             

 

 

2.1.   Keuze en opstarten van een transactie 
 

De terminal is nu in rusttoestand en wacht op verdere instructies. U heeft de 

volgende mogelijkheden: 

 

Zodra het basisscherm verschijnt, kunt u op de onderstaande manier een 

transactie starten: 

1. PINtransactie -> Druk op <OK> en kies optie 1.PIN/Creditcard 

2. Chipknip transactie -> Steek de Chipkaart in de chipkaartlezer 

3. Creditcard transactie -> Druk op <OK> en kies optie 1.PIN/Creditcard 

 

Zie voor meer informatie over het transactieverloop hoofdstuk 3.3. 

 

 

De kaart inbrengen 

Steek een betaalkaart met chip in de chipkaartlezer (Chipknip en Creditcards) of 

haal een betaalkaart met magneetstrook door de magneetkaartlezer (PIN en 

Creditcards zonder chip). 

- De chipkaartlezer bevindt zich aan de voorzijde van de betaalautomaat. 

Hou de kaart met de chip naar boven. 

- De magneetkaartlezer bevindt zich aan de rechterzijde van de 

betaalautomaat. Hou de kaart met de magneetstrook naar boven. De 

kaart mag in beide richtingen door de lezer worden gehaald. Doe dit in 

één vloeiende niet te snelle beweging. 
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Gebruik van de functie  <BON> 

Indien u van de laatste transactie een extra bon of een kopiebon voor uw eigen 

administratie wilt afdrukken, drukt u op de functietoets onder <BON>. 

Gebruik van de functie  <TOT> 

Indien u uw PIN/Creditcard-totalen en/of uw Chipknip-totalen wilt opvragen 

kunt u gebruik maken van de functietoets onder <TOT>. Meer uitleg vindt u in 

hoofdstuk 4.3. 

 

Gebruik van de MENU-toets 

Indien u bepaalde veranderingen aan uw terminal toepassingen wilt 

aanbrengen, heeft u menu’s nodig. Vanuit het basisscherm krijgt u toegang tot 

het hoofdmenu door achtereenvolgens op de volgende toetsen te drukken:  

 

+ + OKMenuCorr
On  

 

Voor toegang tot de submenu’s maakt u uw keuze met behulp van de 

functietoets onder de pijlen op het scherm. Bevestig uw keuze door op <OK> te 

drukken of druk op de functietoets onder de melding ‘OK’.   

U kunt de gekozen optie ook selecteren door op het toetsenbord het 

overeenkomstige cijfer in te tikken. 

 

2.2.  Toetsen en basisfuncties 
 

U kunt de XENTISSIMO vlot bedienen dankzij zijn gebruiksvriendelijke 

vormgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functietoetsen 

Commandotoetsen 

Alfanumerieke toetsen 
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Voor blinden en slechtzienden werden enkele toetsen van het toetsenbord 

voorzien van een herkenningsteken in reliëf. 

 Op de centrale toets op het numerieke toetsenbord (5) staat een punt: . 

 Op de stop-toets staat een kruis in reliëf afgebeeld: X 

 Op de correctie-toets werd een “kleiner dan” -teken geplaatst: < 

 Op de OK-toets vindt u een cirkel terug:  

 

 

 

> Gebruik de cijfertoetsen om in een menu de 

gewenste optie te kiezen. 

 
> De functietoetsen laten toe om: 

1. een op het scherm voorgestelde optie te 

selecteren (maximum drie mogelijkheden) 

en, 

2. door een menu te scrollen. In sommige 

gevallen zijn er meer functies beschikbaar 

dan dat er initieel op het scherm getoond 

worden. 
OK 

Stop
 

> Annuleert een verrichting. En staat u toe 

terug te keren naar het vorige menu of naar 

het startscherm. Dit door enkele malen op 

deze toets te drukken. 

Corr
On

 

> Met deze toets corrigeert u foutief 

ingevoerde cijfers of letters. Dit is ook de 

toets waarmee u de betaalautomaat activeert 

als hij niet verbonden is met het 

elektriciteitsnet. 

OK
 

> Met deze toets bevestigt u een keuze, een 

parameter of een verrichting. 

Menu
 

> Mede met deze toets krijgt u toegang tot het 

hoofdmenu. 

 

 

Met de alfanumerieke toetsen kunt u cijfers en letters invoeren, maar ook een 

optie in een menu kiezen. 

 

Stel dat u de letter “B”  wilt intikken. 

Druk dan 2 maal op “2” . De letter “B”  verschijnt op het scherm. 

Met “”  begint u aan de volgende letter. 

Met “0”  voegt u een spatie toe tussen de letters. 
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Met <OK> bevestigt u het ingegeven woord en gaat u over naar het volgende 

scherm. 

Met de functietoets onder ‘FCT’ kunt u wisselen van cijfers naar letters en v.v. 

 

 

 

Indien u bestaande gegevens wenst aan te passen, zult u de oude gegevens op 

het scherm zien verschijnen, met de cursor die oplicht onder de eerste letter. 

Zodra u een nieuwe letter intikt, verdwijnt het hele woord en kunt u de nieuwe 

gegevens ingeven. 

 

Afhankelijk van de context kan de functie van bepaalde toetsen wijzigen: of u in 

stand-by staat, of u een aanpassing in de configuratie aan het uitvoeren bent, 

enz. Het beeldscherm geeft steeds aan welke functietoets u moet kiezen. 

 

 

2.3.   Statusbalk 
 

Bovenaan het basisscherm vindt u de statusbalk. Op deze statusbalk vindt u 

informatie met betrekking tot de communictieverbinding, de batterijsterkte en de 

terminal-tijd. 

 

 
 

De onderstaande iconen zullen zichtbaar zijn in de statusbar afhankelijk van het 

gekozen communicatie type. 

 

 
Communicatie staat ingesteld op GSM. 

 
Communicatie staat ingesteld op GPRS. 

 
Signaalsterkte, hoe meer blokjes hoe sterker het (GSM/GPRS) signaal is. 

 

 

De communicatie is actief en is bezig met verzenden en/of ontvangen. 

Zodra de verbinding tot stand is gekomen zal het icoon gaan knipperen. 

 

 

Batterijsterkte, hoe meer blokjes hoe voller de batterij. Zodra u de 

Xentissimo aansluit aan het electriciteitsnet zal het icoon gaan knipperen 

als teken dat de batterij wordt opgeladen. 

 

 Tijdindicatie. 
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2.4. Algemene raadgeving voor gebruik  

 

Om een werkende betaalautomaat te waarborgen dient u minimaal één keer per 

week de XENTISSIMO® de gehele nacht m.b.v. de adapter aan te sluiten op het 

elektriciteitsnet. Zorg dat de betaalautomaat voorzien is van uw SIM-kaart en 

de batterij.   

 

Om de batterij van uw betaalautomaat in goede conditie te houden, raden wij u 

aan om de betaalautomaat ’s nachts op het elektriciteitsnet aan te sluiten. 

 

Wanneer u de betaalautomaat voor een langere tijd niet gaat gebruiken, is het 

aan te bevelen om (tijdelijk) de batterij uit de betaalautomaat te verwijderen. In 

de “ Installatiegids”  wordt uitgelegd hoe u dit doet. Deze Installatiegids kunt u 

downloaden op www.Atos Worldline.nl/Voor Atos Worldline 

klanten/Handleidingen. 

   

Gooi uw batterij niet bij het huishoudelijk afval maar bezorg ze aan het juiste 

recyclage kanaal. Gooi uw betaalautomaat niet weg, geef hem niet weg of 

verkoop hem niet. Uw betaalautomaat bevat materialen die schadelijk kunnen 

zijn voor het milieu. Deze moeten verwerkt worden door een professionele 

instantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banksys.nl/Voor
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3. GEBRUIK VAN DE XENTISSIMO 

 

Let op: Wanneer de betaalautomaat niet op het elektriciteitsnet is aangesloten 

roept u het basisscherm op door op de gele <CORR> toets te drukken.  

Corr
On  

 

Uw betaalautomaat werd volledig geconfigureerd bij de installatie. Als 

beheerder kunt u later in het hoofdmenu een aantal eigenschappen van de 

betaalautomaat aanpassen die niet afhankelijk zijn van de gekozen 

toepassingen. 

 

3.1 Aanmelden, afmelden en shift-totalen 
Wellicht dat u bekend bent met betaalautomaten die aangemeld moeten 

worden en aan het eind van de dag weer afgemeld dienen te worden. Bij deze 

nieuwe betaalautomaat, die PIN- en creditcardtransacties verwerkt volgens de 

EMV/C-TAP specificatie, is het aan- en afmelden niet meer van toepassing. 

 

Voorheen werd de periode tussen het aan- en afmelden een “shift”  genoemd. 

Bij het afmelden van de PIN-applicatie werden shift-totalen geprint. Met het 

verdwijnen van het aan- en afmeldmechanisme zijn ook de shift-totalen 

verdwenen. Bij de PIN/CreditCard-applicatie worden de financiële tellers in de 

betaalautomaat en op de host bijgehouden. Hierin heeft u ook de mogelijkheid 

om zelf een periode te sluiten. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4.3. 
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3.2. Afrekenen met de XENTISSIMO  

3.2.1. Rolverdeling 
 

De betaalautomaat kent drie verschillende 

soorten gebruikers. De beschikbare functies zijn 

per gebruiker uitgesplitst en voor de Beheerder 

en de Technicus afgeschermd met een 

toegangscode. De Operator-functies zijn 

bereikbaar zonder toegangscode. 

 

Operator 

Met de Operator wordt diegene bedoeld die de XENTISSIMO® als elektronisch 

afrekenautomaat gebruikt. Er zijn diverse functies beschikbaar, afhankelijk van 

de contracten en Acquirer-gegevens die voor de betaalautomaat gelden. 

 

Technicus  

 

De Technicus is degene die instellingen moet 

maken voor de communicatie richting de host 

en eventueel de kassa. De Technicus heeft een 

vaste toegangscode voor het Technicus-menu. 

 

 

Beheerder 
 

De Beheerder is de winkelier en/of de eigenaar van de betaalautomaat. De 

Beheerder dient contractgegevens in te voeren en kan daarnaast invloed 

uitoefenen op de functies die voor de gebruikers (Operators) beschikbaar zijn. 

Tevens heeft de Beheerder inzage in de financiële gegevens van de 

betaalautomaat. De Beheerder moet een toegangscode invoeren om het 

Beheerder-menu te kunnen bedienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEGANGSCODE:

***-

1-Operator
2-Technicus
3-Beheerder

OK  

Maak  u w keu ze :
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3.2.2. Betaalproducten 

 

 Chipknip  
 

Kaarten met dit logo geven aan dat betaling via Chipknip 

mogelijk is. Dit kan met diverse (bank-)passen zoals van: 

•  Postbank, Giropas  •  Fortis bank  

•  Rabobank   •  ING bank 

•  ABN-AMRO 

 

Transacties met uw XENTISSIMO® betaalautomaat worden via de applicatie 

“CHIPPEN” uitgevoerd. Tevens dient u te beschikken over een geactiveerde 

“Chipknip SAM”.  Betaalpassen met een chip dient u in de chipkaartlezer te 

steken met de chip naar boven. 

 

Maestro & V-PAY 
 

 

 

   

 

 

 

Nederlandse en buitenlandse debetpassen kunnen in Nederland geaccepteerd  

worden wanneer zij voorzien zijn van het Maestro-logo.  

 

 

Creditcards 
 

Om een transactie met een creditcard in uw betaalautomaat te kunnen 

accepteren dient u een contract te hebben afgesloten met de betreffende 

creditcardmaatschappij dan wel een Acquirer. 

 

Bekende creditcards zijn: 

•  VISA  EMV 

•  Mastercard  EMV 

•  American Express (AMEX)  non-EMV 

•  Comfort Card  non-EMV 

•  PrimeLine  non-EMV 

•  Japan Credit Bureau International (JCB)  EMV 

•  Diners Club  non-EMV 

•  China UnionPay (CUP)  non-EMV 
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Logo’s Creditcards 
  

Hieronder vindt u een verzameling logo’s van de meeste creditcard-

maatschappijen. 

          
Mastercard VISA Amex   Japan Credit    Primeline 

 

 

        
Diners          CUP, China UnionPay  ComfortCard 

 

 
Creditcard Acquirers 
 

In Nederland zijn diverse organisaties (Acquirers) actief waar u de creditcard 

afhandeling door kunt laten plaatsvinden, zoals: 

•  AWL (Atos Worldline NV)/ BCC Bank Card Company  

•  PaySquare 

•  Easy Payment Service (NL), B+S Card Service 

•  EMS card 

 

 

Creditcards zonder (EMV-)Chip 

 
Er zijn nog een groot aantal creditcards in omloop die niet voorzien zijn van 

een (EMV-)Chip. U kunt met uw betaalautomaat een transactie verrichten op 

basis van de magneetstrip op de pas. Bij een succesvolle transactie zullen twee 

transactiebonnen geprint worden, waarvan er één door de kaarthouder 

ondertekend moet worden voor uw administratie. 

 

Creditcards met (EMV-)Chip 
 

Uit veiligheidsoverwegingen dienen creditcard-transacties zoveel mogelijk op 

basis van de chipkaart plus de bijbehorende pincode plaats te vinden. Uw 

“EMV/C-Tap” XENTISSIMO® leest automatisch of een creditcard beschikt over 

een Chip met pincode of niet. Wanneer een creditcard voorzien is van een chip, 

dan dient u de kaarthouder te verzoeken de pas in de chipkaartlezer te steken. 

Mocht het niet mogelijk zijn om een creditcardtransactie te verrichten op basis 

van de chipkaart. Dan kunt u altijd nog de magneetstrip van de creditcard 

gebruiken om te betalen, zie hiervoor de vorige paragraaf “Creditcards zonder 

Chip” . 
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Andere kaartschema’s 

Prepaid services 

 

•  Elektronische PostWissel SurPost (EPWS); 

 Dit is een Prepaid Transfercard. 

•  Prepaid Giftcard; 

De Prepaid Giftcard is de elektronische tegenhanger van de papieren 

cadeaubon. 

•  Prepaid Pluscard; 

Deze kaart geeft organisaties de kans om hun cliënten een debitcard uit te 

reiken. Bijvoorbeeld uitzendbureaus die nu nog geregeld geld in contanten 

uitkeren, kunnen de uitzendkrachten een prepaidkaart geven met een 

bestedingslimiet. 

 

Overig 

 

•  Gesloten betaalsysteem; 

•  Loyalty kaarten; 

•  Klanten kaarten; 

•  Spaar(punten) kaarten; 

•  Tankpassen 

•  etc, etc. 

 

 

3.2.3. PIN/CreditCard betaalmethoden 

Voor alle onderstaande transacties geldt dat deze alleen mogelijk zijn indien uw 

Acquirer deze functie accepteert. 

Verkoop  

 
OK

 + 1. PIN/Creditcard   

 

Met dit transactietype wordt een normale verkoop bedoeld, waarbij een klant 

een product of dienst afrekent met een PINpas of een Creditcard. Wanneer deze 

transactie met succes wordt afgerond (“AKKOORD” / “U HEEFT BETAALD”), 

dan kan het product worden verstrekt of de dienst worden verleend. Mocht een 

transactie zonder succes zijn afgerond dan kan er altijd nog een poging gedaan 

worden. In hoofdstuk 3.3. wordt het volledige transactieverloop beschreven. 
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Geldopname 

 

+ + OKMenuCorr
On   + 1.Operator ~ 2.PIN/CreditCard ~ 1.Transactie ~ 

2.Geldopname 

 

Wanneer aan een klant contant geld wordt uitgekeerd aan de hand van een 

elektronische creditcard-transactie, dan dient het transactietype “Geldopname” 

te worden gekozen. Het is mogelijk dat dit transactietype voor uw contract niet 

is toegestaan, neem hiervoor contact op met uw creditcardmaatschappij. 
 

Reservering met kaart  
 

+ + OKMenuCorr
On   + 1.Operator ~ 2.PIN/CreditCard ~ 1.Transactie ~ 

3.Reservering 

 

Wanneer men gebruikmaakt van een creditcard dan is het mogelijk om een 

bedrag van te voren te reserveren voor een bepaalde dienstverlening. Dit kan 

bijvoorbeeld een voorschot op een overnachting in een hotel zijn of de borg 

voor een huurauto. Het transactiebedrag van een reservering wordt voor de 

klant wel van de kredietlimiet afgetrokken, maar het transactiebedrag wordt nog 

niet afgeboekt. Een reservering wordt dan vervolgens verrekend met “Verkoop 

na Res.”  óf geannuleerd met “Annuleren – Reservering” . Bewaar de transactie-

bon goed, want hierop staat de “Autorisatie Code” (Auth. code) die nodig is bij 

de afhandeling van de reservering.  

 

Reservering zonder kaart  

 

+ + OKMenuCorr
On   + 1.Operator ~ 2.PIN/CreditCard ~ 1.Transactie ~ 

3.Reservering 

 

 

Dit transactietype is gelijk aan voorgaande paragraaf maar nu wordt de 

reservering gedaan zonder dat de kaart aanwezig is. In plaats van dat de 

creditcard in de chipkaartlezer wordt gestoken kiest u nu voor manueel (linker 

functietoets onder ‘MAN’). Het is mogelijk dat dit transactietype voor uw 

contract niet is toegestaan, neem hiervoor contact op met uw 

creditcardmaatschappij. 
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Verkoop na reservering 
 

+ + OKMenuCorr
On   + 1.Operator ~ 2.PIN/CreditCard ~ 1.Transactie ~  

4.Verkoop na Res. 

 

Wanneer voor een bepaalde dienstverlening met een creditcard een reservering 

is gemaakt dient bij het afrekenen daarvan het transactietype “Verkoop na Res.”  

te worden gekozen. 

 

Annuleren 
 

+ + OKMenuCorr
On  + 1.Operator ~ 2.PIN/CreditCard ~ 1.Transactie ~ 

6.Annuleren  

 ~ 1.Verkoop 

  ~ 2.Geldopname 

  ~ 3.Reservering 

  ~ 4.Verkoop na Res. 

 

Het annuleren van een transactie dient te gebeuren volgens het transactietype 

zoals het oorspronkelijk was uitgevoerd. U moet dus kiezen tussen: 

1. Annuleren van “Verkoop”; 

2. Annuleren van “Geldopname” (Contant); 

3. Annuleren van “Reservering” ;  

4. Annuleren van “Verkoop na Res.” . 
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3.2.4. Chipknip collectie 

 

Indien u Chipknip accepteert dient u regelmatig een Chipknip collectie uit te 

voeren. Via deze actie wordt het bedrag van uw Chipknip-SAM overgezet naar 

uw bankrekening. 

 

> Druk op de functietoets onder <TOT>. 

   

2. Z Totalen
3. Tot.PIN/Creditcard
4. Tot.CP Collectie
5. Cp nu collecteren

O K  
 

> 

Kies optie 5. Cp nu collecteren. 

U kunt deze keuze maken door op  

cijfertoets <5> te drukken of m.b.v. de 

functietoets onder “”  optie 5 te 

selecteren en te bevestigen met <OK>. 

 

De terminal zal nu een collectie uitvoeren en een bon uitdraaien met het 

afgestorte bedrag. 
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3.3. Transactieverloop XENTISSIMO 

3.3.1.   Transactieverloop Maestro & Creditcard (EMV) 

 

De XENTISSIMO® is volledig EMV/C-Tap. Dit betekent dat de XENTISSIMO® 

onderscheid maakt tussen betaalkaarten met een chip en pincode en 

betaalkaarten met enkel een magneetstrook. Indien u niet weet of een 

betaalkaart EMV geschikt is kunt u, tijdens de transactie, de betaalkaart gewoon 

door de magneetkaartlezer halen. De XENTISSIMO® zal automatisch aangeven 

hoe de transactie verwerkt dient te worden. Bij een kaart met EMV-chip en 

pincode zal de klant de kaart in de chipkaartlezer moeten plaatsen. In hoofdstuk 

3.2.2 ziet u welke creditcards beschikken over een EMV-chip.  

 

 

  

OK
 

 

> 

 

Druk op de <OK> toets. 

   

1-PIN/CreditCard
2-CHIPPEN

O K  

M a a k  u w  k e u z e :

 

> Druk op de <OK> toets. 

   

VOER  BEDRAG  IN
0.01  €

 

 

 

 

> 

 

 

Voer het gewenste bedrag in door middel 

van de cijfertoetsen gevolgd door <OK>. 

  

 

Overhandig de betaalautomaat aan de 

klant.  
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UW  PAS  AUB
BEDRAG             0.01  €

T A A L 

 

> 

Een kaart met EMV-chip dient (met de chip 

naar boven) in de chipkaartlezer geplaatst 

te worden.  

 

Een kaart zonder EMV-chip dient (met de 

magneetstrook naar boven) door de 

magneetkaartlezer te worden gehaald. 

   

TOT  €  0.01  
OK?

 

> 

De klant dient het door u ingevoerde 

bedrag te bevestigen met <OK> voor 

akkoord. 

   

UW  PIN  AUB  + OK
PIN    _____

 

> 
De klant dient zijn pincode in te voeren en 

te bevestigen met <OK>. 

   

BETALING
TOT  €  0.01  

EVEN  GEDULD AUB

 

> 
De betaalautomaat maakt verbinding met 

de host. 

   

BETALING
TOT € 0.01

GESLAAGD 

 

> 

Betaalautomaat geeft aan als de transactie 

geslaagd is. Hierbij hoort u drie korte 

geluidssignalen. 

   

GEEF AUTOMAAT 
TERUG

 

> 

 

De klant dient de betaalautomaat aan u te 

overhandigen. 

Druk bij dit scherm op  
OK

  voor een 

snelle afhandeling. 
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TRANSACTIE
AKKOORD

 

> 
De transactie is correct afgehandeld en 

een transactiebon wordt uitgedraaid. 

 

Bij een EMV-creditcardtransactie (via 

chipkaartlezer) zal er maar één bon geprint 

worden omdat de transactie online en met 

pincode is verwerkt.  

 

Bij een niet EMV-creditcardtransactie (via 

magneetkaartlezer) krijgt u 2 bonnen. Eén 

winkeliersbon welke de klant dient te 

ondertekenen en één klantenbon. 

 

De header- en footerregels kunnen naar wens 

worden ingevuld, deze zijn optioneel. Neem 

hiervoor contact op met de Helpdesk. 

 

Op de bon staat het “Kassanr” , dit wordt ook 

wel de automaatcode genoemd. De 

automaatcode is het identificatiekenmerk van 

uw betaalautomaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Header regel 1

Header regel 2

Header regel 3

Header regel 4 

KLANTENBON

Kassanr:       1XXX01 Winkelnr:       123456

Boekingsperiode: 325 Referentie:     7

MasterCard
(A00000000031251)

Tlv:   xxxxxxxxxx3456 Pasnr: 123

Banksys Nederland

Exp. datum:         30/06/06

BETALING
Datum:           21/11/2006 09:58

Auth. code:           654321

Totaal:                             5249,95 €

Footer regel 1

Footer regel 2
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3.3.3. Transactieverloop Manuele Kaartnummer-invoer 

 

Deze betaalmethode zal niet voor alle betaalkaarten en ook niet bij alle 

Acquirers zijn toegestaan. Hierbij wordt de kaart niet in de chipkaartlezer 

gevoerd of door de magneetkaartlezer gehaald. Deze methode wordt 

gehanteerd wanneer de kaart niet op een van die twee manieren gelezen kan 

worden of niet aanwezig is op locatie. 
 

 

  

OK
 

> Druk op de <OK> toets. 

   

1.PIN/CreditCard
2.CHIPPEN

O K  
 

> Kies 1.PIN/Creditcard. 

   

VOER  BEDRAG  IN
0.01  €

 

> 
Voer het gewenste bedrag in door middel 

van de cijfertoetsen gevolgd door <OK>. 

   

UW PAS AUB
BEDRAG € 0,01

M A N .

 

 

> 

 

 

Druk op de linker functietoets  

onder “MAN.”  

   

VOER  KAARTNUMMER  IN
_

 

 

> 

 

Voer het kaartnummer van de klant in 

door middel van de cijfertoetsen gevolgd 

door <OK>. 
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VOER  EXP.  DATUM  IN
_ (mmjj)

 

 

> 

 

Voer de vervaldatum van de kaart in door 

middel van de cijfertoetsen gevolgd door 

<OK>. 

  
Overhandig de betaalautomaat aan de 

klant.  

TOT  €  0.01  
OK?

 

> 

De klant dient het door u ingevoerde 

bedrag te bevestigen met <OK> voor 

akkoord. 

   

BETALING
TOT  €  0.01  

EVEN  GEDULD AUB

 

> 
De betaalautomaat maakt verbinding met 

de host. 

   

BETALING
TOT € 0.01

GESLAAGD 

 

> 
Betaalautomaat geeft aan als de transactie 

geslaagd is. 

   

GEEF AUTOMAAT 
TERUG

 

> 

 

De klant dient de betaalautomaat aan u te 

overhandigen. 

Druk bij dit scherm op  
OK

  voor een 

snelle afhandeling. 

 

   

TRANSACTIE
AKKOORD

 

> 

De transactie is correct afgehandeld. Er 

worden 2 bonnen uitgedraaid. Een 

Klantenbon en een Winkeliersbon ter 

ondertekening door de klant.  
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3.3.4. Transactieverloop Chipknip 

 

 

 

> 

  

Basisscherm 

 

OK
 

> Druk op de <OK> toets. 

   

1-PIN/CreditCard
2-CHIPPEN

O K  

M a a k  u w  k e u z e :

 

 

 

> 

 

 

 

 

 

 

Kies optie <2.CHIPPEN> 

 

 

 

 

VOER  BEDRAG  IN
0.01  €

 

> 

 

Voer het gewenste bedrag in door middel van 

de cijfertoetsen gevolgd door <OK>. 

UW  PAS  AUB
BEDRAG             0.01  €

T A A L 

 

> 

Overhandig de betaalautomaat aan de klant. 

De klant steekt zijn chipknip met de chip 

naar boven in de chipkaartlezer. 

CHIPPEN €0,01
AKKOORD OK/STOP

 

> 

 

 

De klant dient het door u ingevoerde bedrag 

te bevestigen met <OK>. 

 

 

U HEEFT BETAALD
NEEM UW CHIPKNIP

 

> 

Transactie geslaagd. Klant dient Chipknip 

uit chipkaartlezer  te verwijderen.  

Standaard wordt hier geen bon afgedrukt. 

Wilt u wel een chipknipbon dan kunt u 

contact opnemen met onze Helpdesk. 
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4. CONTRACTEN  

4.1.  Contractenoverzicht 
 

+ + OKMenuCorr
On     + 3.Beheerder ~ ‘4000’ + 

OK
 ~ 1.PIN/CreditCard 

~ 3.Contracten ~ 3.Printen 

 

Op het overzicht dat wordt geprint vindt u alle contracten die in uw 

betaalautomaat zijn geactiveerd en welke kaarttypen u kunt accepteren op de 

betaalautomaat. 

 

4.2.  Contracten wijzigen 
 

Indien u contracten in uw betaalautomaat wilt toevoegen, wijzigen of 

verwijderen kunt u contact opnemen Atos Worldline Nederland. 

U kunt kiezen om de contracten handmatig in de betaalautomaat toe te voegen 

(d.m.v. een instructie) of de contracten door Atos Worldline (op afstand) te laten 

opvoeren (d.m.v. een wijzigingsformulier). Beide documenten kunt u opvragen 

via Atos Worldline Nederland, afdeling Contracten of via info@Atos 

Worldline.nl. 

 

  

mailto:info@banksys.nl
mailto:info@banksys.nl
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5.  DAGTOTALEN +KOPIEBONNEN 
 

Het opvragen van financiële overzichten kunt u vanuit het hoofdscherm 

opvragen. 
 

 

> Druk op de functietoets onder <TOT>. 

   

1. X Totalen
2. Z Totalen
3. Tot.PIN/Creditcard
4. Tot.CP Collectie

O K  
 

> 

Maak een keuze voor één van de 

overzichten door op de desbetreffende 

cijfertoets te drukken dan wel door 

middel van de functietoetsen gevolgd 

door <OK>. 

U kunt hier verschillende soorten totalen uitdraaien. Welke uitdraai 

voor u het beste van toepassing is, is afhankelijk van de 

openingstijden van uw bedrijf.  

Indien u geen pintransacties verricht na 22:00 uur dan adviseren wij 

u gebruik te maken van optie 3. Totalen Pin/Creditcard.  

Verricht u na 22:00 uur nog wel Pintransacties dan kunt u het beste 

gebruik maken van optie 2. Z-Totalen. 

 

 

1. X-TOTALEN 

 

De x-totalen zijn tussentijdse totalen. Wilt u tijdens uw 

openingstijden uw totalen bekijken dan kunt gebruikmaken van 

optie 1. X-Totalen. Bij het uitdraaien van de X-totalen zullen de 

financiële tellers niet op nul worden gezet. De X-totalen worden 

weer op nul gezet zodra u de totalen uitdraait via optie 2. Z-totalen 

of optie 3. Pin/Creditcard. 
 

 

2. Z-TOTALEN 

3. TOT. PIN/CREDITCARD 

4. TOT.CP COLLECTIE 

5. CP NU COLLECTEREN 
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5. AANPASSEN BASISINSTELLINGEN 

 

Uw betaalautomaat werd volledig geconfigureerd bij de installatie. Als eigenaar 

kunt u echter enkele basisinstellingen zelf wijzigen.  

 

5.1. Contrast van het beeldscherm aanpassen 
 

  
+ + OKMenuCorr

On  
 

  

   

 

> Kies optie <1.Operator> 

1. Systeem
2. PIN
3. Chipknip
4. Overige Passen

OK 

 

> Kies optie <1.Systeem> 

   

1. Instellingen
2. Bel Helpdesk
3. Versie
4. Info

OK 

 

> Kies optie <1. Instellingen> 

   

1. Contrast
2. Backlight
3. Valuta
4. Menutaal

OK 

 

> Kies optie <1. Contrast> 

   

Contrast

- SKBD  +              - OPU  +

--> OPU +
 

> 

Pas het contrast aan naar de gewenste sterkte 

door op de functietoetsen te drukken onder 

het – en + teken.  

Let op: bij de XENTISSIMO is alleen de SKBD-

functie van toepassing.  

 

 

1-Operator
2-Technicus
3-Beheerder

OK  

Maak  u w keu ze :
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5.2.  Uitdraaien kopiebonnen 
 
U heeft de optie om te kiezen of u een kopiebon van de transactiebon wilt 

uitdraaien en op welk moment dit gebeurd. U kunt dit als volgt aanpassen: 

 

+ + OKMenuCorr
On     + 3.Beheerder ~ ‘4000’ + 

OK
 ~ 1.PIN/CreditCard 

~ 7.Instellingen ~ 8.Printer Instel. ~  4.Winkeliers 

Bon ~  

 

Hier kunt u met de functietoetsen kiezen uit drie opties: 

 

GEEN  – Geen kopiebon  

DIR.  – Direct een kopiebon bij transactie 

BAL.  – Een kopiebon bij het uitdraaien van de Financiële Tellers  

 

Druk na uw keuze op de <OK>-toets. 

 

 

 

   

 

 

 

Wilt u een (extra) kopiebon van de laatste 

transactie, dan kunt u deze genereren via 

de functietoets onder ‘BON’ in het 

basisscherm. 
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6.   TECHNISCHE PROBLEMEN EN FOUTMELDINGEN 
 

Mocht u storing op uw XENTISSIMO ondervinden dan raden wij aan om eerst 

de betaalautomaat volledig opnieuw op te starten. Blijft het probleem zich nog 

steeds voordoen, neem dan contact op met onze Helpdesk. 

 

U kunt uw betaalautomaat eenvoudig volledig opnieuw laten opstarten.  

Dit doet u als volgt: 

 

 Haal de XENTISSIMO van de netspanning. 

 Verwijder de batterijklep aan de onderzijde van de betaalautomaat. 

 Verwijder de batterij (met behulp van een muntstuk). 

 Druk aanhoudend op de gele <CORR> toets totdat het beeldscherm niet 

meer oplicht. 

 Plaats de batterij weer terug en sluit de batterijklep. 

 Sluit de XENTISSIMO weer aan op de netspanning. 

 

In de “ Installatiegids”  wordt uitgebreid uitgelegd hoe u dit doet. Deze 

Installatiegids kunt u downloaden op www.Atos Worldline.nl/Voor Atos 

Worldline klanten/Handleidingen. 

 

 

Mogelijke foutmeldingen 
   

 

Melding: 
BEL THDS

DRUK “BEL THDS” 
VOOR ACTIVATIE

 
 
Reden:  De XENTISSIMO® heeft al enige tijd niet (automatisch) kunnen 

inbellen naar Atos Worldline. Om een werkende betaalautomaat 

te waarborgen dient u minimaal één keer per week de 

XENTISSIMO® de gehele nacht m.b.v. de adapter aan te sluiten 

op het elektriciteitsnet. Zorg dat de betaalautomaat voorzien is 

van uw SIM-kaart en de batterij.  
 
Oplossing: Druk op de functietoets onder “BEL THDS”. 

  Druk op <OK> bij ”THDS ACTIVATIE CODE – 0000”  

  Druk op <OK> bij “HAAL PARAMETERS OP – NEE”  

  De automaat zal nu verbinding maken met Atos Worldline. 

  Zodra u “KIES BETAALWIJZE” in het beeldscherm ziet is de 

XENTISSIMO® weer klaar voor gebruik. 

 

 

 

 

http://www.banksys.nl/Voor
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Melding: 

Printerfout

 
 
Reden:  Printerdeksel niet goed gesloten. 

 Geen pinrol aanwezig. 

 Pinrol vastgelopen. 
 
Oplossing: Controleer of vervang pinrol in de printer. 

  Controleer printerdeksel. 

 

 

Melding: 

PAS GEWEIGERD

 
 
Reden:  Voor het aangeboden kaarttype is geen actief contract aanwezig in 

de betaalautomaat. U kunt dit kaarttype (momenteel) niet 

accepteren. 
 
Oplossing: Controleer of u voor dit type betaalkaart een contract heeft 

afgesloten bij de Acquirer.  

 Controleer of de contracten in de betaalautomaat zijn toegevoegd. 

 (zie hoofdstuk 4.1.) 

 
 

Melding: 

PAS ONGESCHIKT

 
 
Reden:  De magneetstrip van de betaalkaart is mogelijk beschadigd. 
 
Oplossing: Probeer de betaalkaart van onder naar boven door de 

magneetkaartlezer te halen of v.v. 

 
 

Melding: 

BUITEN GEBRUIK
BETAAL ANDERS

 
 
Reden:  Geen of foutieve bankcontracten aanwezig in de betaalautomaat. 
 
Oplossing: Neem contact op met de Helpdesk van Atos Worldline Nederland 

(0900-226 57 97). 
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7.  TECHNISCHE GEGEVENS 
 

 

Item Specificatie 

Product naam XENTISSIMO® 

Type Mobiele POS betaalautomaat 

Toetsenbord Verlicht ergonomisch toetsenbord 

Display Verlicht grafische display, 128 x 64 pixels, 52.6 x 27.5 

mm 

Kaartlezers Chipkaartlezer conform de EMV 4.1 level 1 

 Triple-track magnetische bandlezer (ISO 1/2/3) 

Printer De printer bestaat uit een geïntegreerde thermische 

grafische printer en een makkelijk te gebruiken invoer 

cilinder. Verder maakt hij gebruikt van papier van 

58mm breed en 10m lang. 

Draadloze 

communicatie 

GSM/GPRS, 900-1800-1900 MHz (Optioneel) 

GSM/GPRS, 850-1800-1900 MHz (Optioneel) 

Interface RS232 poort voor verbinding met een kassa, PC of 

andere seriële randapparatuur. 

Chip Security 

Modules 

2 SAM slots type ID 0 

1 SIM slot (voor GSM/GPRS) 

Verwerkings 

capaciteiten 

2 x 32 bit ARM
™
 processoren 

32 Mbyte RAM 

32 Mbyte Flash memory 

Voeding Herlaadbare Lithium-Ion batterij, 1800 mAh @3.7 V 

Directe batterij oplading via adapter 220-240 VAC, 50 

Hz or 100-120 VAC, 60 Hz 

Afmetingen (l x b x h) 185 x 75 x 40 mm 

Gewicht 380 g (inclusief papier, papierrol en batterij) 

Omgevingsfactoren Gebruikstemperatuur -10 °C tot +50 °C 

Vochtigheidsgraad tijdens het gebruik 20 % tot 95 % 

RH niet condenserend 

RoHS richtlijn 2002/95/EC 

WEEE richtlijn 2002/96/EC 

 

Goedkeuringen, 

certificaten 

EMV 4.0 level 1 voor alle chipkaartinterfaces 

EMV 4.0 level 2 kernel voor kredietkaarten  

CE, EMC, EPCI, PCIPED 
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Voor technisch advies kunt u de 

Helpdesk bellen op telefoonnummer: 

0900 – 226 57 97 10 ct/pm 

8. CONTACTGEGEVENS 

 

Algemeen adres 
 

Atos Worldline B.V. 

Wolweverstraat 18 
2984 CD Ridderkerk 

Tel: 0180 442 442 

Fax: 0180 442 443 
E-mail: info-atosworldline@atos.net 

Internet: www.atosworldline.nl 

 

 

 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 

08.30u - 17.00u 

 

Contractafdeling  
U wilt uw gegevens laten wijzigen in ons 

klantenbestand: 

 rekeningnummers, 

 overname van uw zaak, 

 adreswijziging, 

 BTW-wijziging, 

 etc. 

 

 

Tel: 0180 442 442 

optie 2 

 

Of schriftelijk naar bovenstaand 

adres 

  

Debiteurenbeheer 
U heeft vragen over een factuur  

en/of aanmaningsbrief.  

 

 

Tel: 0180 442 442 

optie 3 

 

 

Verkoop 
U wilt een nieuwe betaalautomaat bestellen 

of nieuwe betaaltoepassingen.  

 

 

 

Tel: 0180 442 442 

optie 1 
 

  

Helpdesk 
U heeft technische ondersteuning nodig of 

wenst printerrollen te bestellen. 

 

Openingstijden Helpdesk: 

Maandag t/m vrijdag:  

08.00u – 20.00u 

Zaterdag t/m zondag:  

09.00u – 17.00u 

 

 

Tel: 0900 – 226 57 97  

(10ct/pm) 
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9. AANTEKENINGEN 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
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10. EIGENSCHAPPEN VAN UW TERMINAL 
 

Vul hier de gegevens in die betrekking hebben op uw terminal en op de  

cijfercombinaties die u gewoonlijk gebruikt. 

 

  

 

 

Uw automaatcode:  

 

...................................................................................................... 

 

...................................................................................................... 

 

 

 

 

Uw debiteurennummer of acceptantnummer: 

 

........................................................................................................ 

 

........................................................................................................ 

 

Uw contractiegegevens: 

 

........................................................................................................ 

 

........................................................................................................ 

 

........................................................................................................ 

 

........................................................................................................ 

 

........................................................................................................ 

 

........................................................................................................ 

 

Overige gegevens: 

 

........................................................................................................ 

 

........................................................................................................ 

 

 

 

................................................... 


