Checklista för kunder
FÖRBEREDELSER
❒❒

Gå till izettle.com och skapa ett iZettle Pro-konto samt ett iZettle Go-konto för
att kunna ta emot betalningar.

❒❒

Beställ tillbehör.

❒❒

Ladda ner och läs igenom vår användarguide för restaurangbranschen.
Titta gärna lite extra på delarna som handlar om tillvalsgrupper, layouter och att ladda upp produkter.

❒❒

Se våra filmer om hur du kommer igång.

❒❒

Läs igenom våra nätverksspecifikationer/nätverkskrav som finns i dokumenten
på sidan (kontakta gärna supportteamet om du har frågor).

• Mindre installation 1–2 terminaler – Grundläggande information
• Medelstor/stor installation på egen hand – Avancerad guide
• Installation via partner/IT-företag – Avancerad guide
❒❒

Fyll i formulären för produktuppladdning och lägg till produkter i Backoffice.

❒❒

Lägg till dina användare.

❒❒

Ställ in iCloud på din iPad

INSTALLATION
❒❒

Ladda ner iZettle Pro-appen från App Store på din iPad.

❒❒

Anslut och konfigurera dina tillbehör.

❒❒

Logga in på din iZettle Pro-app.

❒❒

Konfigurera inställningar i appen för bland annat kvittolayout, skrivare,
erbjudanden och bordslayout.

❒❒

Parkoppla din iZettle Reader med din iPad

❒❒

Starta och logga in på din integrerade iZettle Go-plattform via iZettle Pro-appen.

❒❒

Kolla så att dina produkter och layouter har blivit rätt och testa så att dina skrivare
skriver ut rätt kvitton (använd utbildningsläget så att försäljningsrapporteringen
inte påverkas).

NÄR DU ÄR KLAR MED INSTALLATIONEN
❒❒

Rapportering – gå igenom de olika typerna av rapporter i iZettle Pro så att du har
förstått vad de går ut på.

❒❒

Gå igenom rutinerna för dagsavslut så att du förstår vad de går ut på.

❒❒

Om det är något du undrar över finns det en hel del bra info på Hjälpsidan
för iZettle Pro

❒❒

Om du vill veta mer eller behöver hjälp är det bara att ringa supportteamet för
iZettle Pro på 08-535 279 53 eller skicka ett mejl till help@izettle.com.

