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PŘÍRUČKA PORTÁLU 
OBCHODNÍKA



▶ PayPhone je mobilní platební terminál ve formě aplikace pro Android
▶ Aplikace umožňuje přijímání bezkontaktních platebními kartami a jejich 

virtuálními ekvivalenty
▶ (digitální peněženky = telefony, hodinky atd.)
▶ V současné době aplikace umožňuje přijímat platby bez PIN kódu (až do limitů 
částky existujících v příslušných zemích; pokud není použita digitální peněženka 
)

▶ Uživatel může zrušit poslední transakci v aplikaci.
▶ Historie transakcí je dostupná v aplikaci a na portálu Merchant
▶ Někteří nabyvatelé umožňují vracet (částku vrácenou na karty) jakýchkoli 

transakcí.
▶ Aplikace je vybavena nástrojem, který pomáhá najít čip NFC v zařízení 
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CO JE PAYPHONE?



První kroky



▶ Přihlášení pomocí uživatelského jména (e-mailu) a hesla. 
▶ Chcete-li změnit heslo, zvolte " Změnit heslo" a zadejte své přihlašovací jméno, 

staré heslo a nové heslo.
▶ Pokud si nepamatujete heslo, zvolte možnost „Zapomenuté heslo“, zadejte svůj 

e-mail a podle pokynů v něj uvedených nastavte nové heslo. 
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PORTÁL – PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKA



Pro zlepšení zabezpečení je možné zapnout funkci 
2FA (2fa) ověření pro roli nabyvatele:

▶ Během procesu přihlášení je uživatel vždy 
požádán o poskytnutí vygenerovaného kódu 2FA

▶ Vyžaduje použití aplikace Google Authenticator
nebo Microsoft Authenticator generující takový 
kód

▶ Ověřovací aplikace je iniciována pomocí QR kódu 
zobrazeného během procesu registrace
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PORTAL – PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKA 
/ 2FA autentizace



Portál je rozdělen na 3 hlavní 
části:

▶ HLAVNÍ MENU vlevo (lze skrýt 
kliknutím na ikonu nabídky 
"rozevírací- dolů")

▶ AKTUÁLNĚ ZOBRAZENÉ SEKCE 
uprostřed (DASHBOARD je po 
přihlášení náhled)

▶ NASTAVENÍ v pravém horním 
rohu s možností změny jazyka 
a odhlášení. 
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PORTÁL – HLAVNÍ STRÁNKA



ROZHRANÍ 
PORTÁLU



Sekce "Terminály " umožňuje 
▶ Procházejte vytvořené terminály a 

zobrazte jejich stav, profil, data 
obchodníka, transakce a podrobnosti

▶ Upravit podrobnosti terminálu 

▶ Registrace, zakázání a odstranění 
terminálů (pouze pro nabyvatele) 

▶ Stažení seznamu terminálů v souboru 
CSV 
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PORTÁL – TERMINÁLY
(Role nabyvatele a správce obchodníka)



▶ Část "Zařízení" umožňuje 
procházet připojená a 
odpojená zařízení.

▶ Kliknutím na podrobnosti o 
zařízení je možné zkontrolovat 
informace o obchodníkovi a 
terminálu a transakce za 
posledních 14 dní

▶ Je možné odpojit zařízení 
odtud – kliknutím na červené 
tlačítko "disconnect" 
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PORTÁL - ZAŘÍZENÍ
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PORTÁL – TRANSAKCE
(Role nabyvatele a správce obchodníka)

▶ Sekce "Transakce" umožňuje 
procházet transakce

▶ Viz podrobnosti o obchodníkovi, 
terminálu a zařízení týkající se 
konkrétní transakce

▶ Export seznamu transakcí jako 
souboru CSV



AKTIVACE 
TERMINÁLU



▶ Po stažení aplikace z obchodu Google – je nainstalována na 
zařízení.

▶ UPOZORNĚNÍ: Aplikace musí být odeslána do všech funkcí, které 
jsou dotázány při prvním spuštění. 

▶ Jedním z oprávnění je telefonovat. Je nutné zabránit příchozím 
voláním během transakčního procesu. Aplikace sama nevyvolává.

▶ Ujistěte se, že máte přístup k internetu a zapnutou NFC. 
▶ Spusťte aplikaci a zkontrolujte aktivační kód.
▶ Obraťte se na správce obchodníka a požádejte o přijetí 

registračního kódu z portálu a zadejte ho. 
(viz další oddíly)
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REGISTRACE TERMINÁLU –KROKY UŽIVATELE
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REGISTRACE TERMINÁLU – MOBILNÍ

Úvodní 
obrazovka Přihlášení
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REGISTRACE TERMINÁLU – MOBILNÍ

Vyžaduje se 
interakci v 

Portálu 
obchodníka

Volba terminálu 
(viz kroky 
portálu)

Nastavení kódu 
aplikace

Registrováno, 
připraveno k 

použití
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REGISTRACE TERMINÁLU – KROKY V PORTÁLU

▶ Vyberte terminál ze seznamu a 
vyberte " Registrace"(1)

▶ Vyplňte kód poskytnutý uživatelem 
(2) 

▶ Potvrdit registraci zařízení (3)
▶ Portál vrátí registrační kód (4)

▶ Uživatel musí zadat tento kód na 
obrazovce mobilního telefonu. 

▶ Bezpečnostní kód mobilní aplikace 
(4 číslice)

▶ Zařízení je plně registrováno a 
připraveno k použití


